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Bijlage 1: Familiestamboom  
De oorlogsinvaliden zijn per familie aangeduid met een sterretje (*). Vierkantjes zijn mannelijk, 

rondjes zijn vrouwelijk en driehoekjes worden gebruikt wanneer het geslacht onbekend is.  

 

1.1. Familie Janssens 

 

Deze vader zijn been was geamputeerd. Het invaliditeitspercentage is niet bekend. 

1.2. Familie Peeters 
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Deze vader was gewond geraakt aan zijn rechterarm. Hierdoor stond deze krom. Daarnaast was er in 

zijn rechteronderarm een bot weggehaald. Verder had hij nog drie stijve vingers. Zijn 

invaliditeitspercentage was 60 procent.  

 

1.3. Familie Mertens 

 

Deze grootvader moest door het leven met twee krukken. Zijn invaliditeitspensioen werd afgenomen 

omwille van analfabetisme  

 

1.4. Familie Jacobs  

 

De vader was verminkt aan zijn linkeroor, waardoor deze verfrommeld leek en hij was doof aan deze 

kant. Zijn gezicht was aan de linkerkant stroef geworden en hierdoor voelde dit aan als karton. 

Verder was één hand misgroeid en stijf. Het kwetsuurpercentage was 50 procent.  
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1.5. Familie Maes 

De (groot)vader had een percentage van 120. Zijn verwondingen waren de volgende: hij miste een 

sleutelbeen, er was één kuit weg, hij had nog scherven in het gelaat en was blind gebleven in de 

oorlog.  

 

1.6. Familie Goosens 

 

Haar nonkel, die ze ook wel als haar tweede vader beschouwde, was tijdens de oorlog zijn 

rechteroog verloren en was blind aan het linkeroog.  
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1.7. Familie Claes 

Omwille van privacy redenen wordt er geen informatie omtrent de familie weergegeven.  

 

1.8. Familie Wouters 

De vader was gekwetst aan zijn rechterarm. Zijn percentage was 60 procent.  
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Bijlage 2: Interviewleidraad  
 

De vragen van het interview onderverdeeld per sub thema 

[Vragen zijn deels overgenomen van de eerdere interviews van professor Verstraete (zodat 

de interviews gelijk blijven lopen). De schuin gedrukte vragen zijn extra vragen die ik graag 

nog zou willen stellen. De vragen tussen grote haken zijn doorvragen.] 

SUB-vraag 1: Wat is de historische context van de invaliden soldaten uit Wereldoorlog I? 

Hoe gingen zij om met hun invaliditeit?  

 

 Hoe zag de militaire loopbaan van uw vader eruit 

Was hij een oorlogsvrijwilliger?  

Zijn er nog brieven of foto’s overgebleven uit de periode 14/18?  

Welke kwetsuur liep uw vader op en waar? [Hoeveel procent invalide was hij 

verklaard?] 

  

Had uw vader na de oorlog nog pijn? [Klaagde hij hier veel over? Kan u het 

herinneren dat hij pijn had?] 

Had hij nood aan speciale verzorging? [Wie verzorgde hem dan?] [Was dit in puur 

privé of werd dit in de huiskamer gedaan?] 

Had hij bepaalde hulpmiddelen? Een prothese of een loopstok?  

 Welke rang had uw grootvader? 

Had uw vader een oorlogspensioen?  

Stond er iets op het bidprentje?  

Had uw vader medailles? – Waar werden deze bewaard?  

Heeft uzelf als extra opzoekingen gedaan naar de plaats waar hij gewond raakte?  

 

SUB-vraag 2: Wat was de impact van de oorlog op lokaal en nationaal niveau? Hoe 

werden de invalide soldaten herinnerd door de natie?  

 

Waren deze verwondingen zichtbaar? [Voor u of de buitenwereld?] [Probeerde hij de 

wonden of de beperking te verbergen voor de buitenwereld?] [Gebruikte jullie ooit 

de term handicap, invalide, beperking hoe benoemde jullie dat?]  
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Was uw vader een gerespecteerd figuur?  

Welke beroep oefende uw vader uit?  

Hoe reageerden de mensen bij zijn terugkeer? [Werd hij dan gezien als een 

oorlogsheld? Verloor hij ook vrienden doordat hij een invalide was geworden?] 

Verteld uw vader soms over de oorlog? [Zo ja, enkel als jullie er achter vroeger of ook 

uit zijn eigen? Zo niet, waarom denk je dat hij er niets over wou vertellen? Heerste er 

een taboe in jullie gezin rond de oorlog  Is dit ook terug te vinden in jullie huis, 

zoals foto’s of medailles aan de muren ter herinnering?] 

Kwam zijn invaliditeit soms ter sprake?  

Was uw vader lid van de nationale federatie  

Kreeg uw vader soms publieke reacties?  

Hield uw vader er ook een psychisch letsel aan over? 

Werden jullie anders behandeld op school of in het dorp omdat je zoon was van een 

invalide soldaat? 

 

SUB-vraag 3: Welke impact had de oorlog op het gezin tijdens en na de oorlog?  

 

Zou u eerst even jullie gezin kunnen situeren, zoals met hoeveel jullie thuis waren? 

Hoe verliep een gewone dag bij jullie thuis?  

Heeft uw vader uw moeder voor de oorlog leren kennen of erna?  

Hoe zou u uw vader in algemene termen beschrijven? 

Hoe zou uw moeder in algemene termen beschrijven? 

 Welke herinneringen hebt u aan uw vader?  

Werd er op familiefeesten soms gesproken over de invaliditeit?  

Hoe ging u en uw vader om met elkaar? Speelde bijvoorbeeld uw vader met u?  

Welke rol had u moeder in het huishouden?  

Moesten jullie bepaalde taken overnemen?  

Hield de beperking van uw vader ook een beperking voor het gezin in?  

 Zijn er bepaalde zaken die u van uw vader hebt geleerd? 
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Zijn er bepaalde momenten waarop u aan uw vader denkt?  

Ervaart u een gevoel van trots of een ander gevoel als u aan uw vader denkt?  

Had uw vader kameraden die meevochten en hebt u deze ooit gezien?  

Stonden er bepaalde objecten in huis die gelinkt waren aan WOI?  

Herinnert u zich nog dingen over de begrafenis?  

Werd er naar de oorlog gerefereerd   

Hebt u speciale herinneringen aan de invaliditeit van uw vader?  

Hebben uw ervaringen met uw vader uw beeld over Personen met een handicap 

algemeen veranderd?  

Was hij een strenge man?  

Denkt u dat doordat uw vader zelf in de oorlog gevochten heeft en u zelf ook een 

oorlog hebt meegemaakt dat dit bepaalde invloed heeft gehad op u als persoon? en 

jullie thuissituatie van toen?  

 Hebben uw ervaringen van uw vader invloed gehad in uw opvoedingsstijl? 
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Bijlage 3: Informed Consent 

3.1. Arie Janssens  

 

3.2. Dirk Janssens  

Gaf zijn toestemming op 5 mei 2014 om deel te nemen aan dit onderzoek.  
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3.3. Jan Peeters 

 



 
12 

3.4. Katrien Peeters  
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3.5. Piet Peeters  
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3.6. Helena Peeters 
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3.7. Julia Mertens  
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3.8. Bert Peeters 

Beste meneer Peeters,  
  
In naam van professor Pieter Verstraete neem ik contact op met u.  
Enige tijd geleden heeft u samen met hem een gesprek gehad over uw grootvader en 
Wereldoorlog I. Het was een interessante en leerrijke ervaring waarvoor hij u zeer dankbaar 
is. 
  
Inmiddels is het onderzoek in de volgende fase beland. De interviews werden zorgvuldig 
uitgeschreven en geanalyseerd. Het doel van de analyse en het onderzoek is de tastbare 
sporen, die de Groote Oorlog naliet in de herinneringen van hen die opgroeiden met een 
gekwetste soldaat, na te gaan en in kaart te brengen. 
  
Omwille van het wetenschappelijk karakter van dit onderzoek willen wij dan ook graag nog 
eens uitdrukkelijk uw toestemming vragen om in de analyse, op anonieme wijze, naar dit 
interview te verwijzen. 
  
Indien u hierover nog verdere vragen heeft willen we u graag te woord staan. 
Wij durven hopen op een spoedig en gunstig antwoord. 
  
Vriendelijke groeten 
Olivia De Sutter  
 

Beste Olivier De Sutter, 
  

Uiteraard werk ik graag mee bij het wetenschappelijk verwerken van de gegevens 
van het interview en geef ik hiervoor mijn toestemming. 
Indien mogelijk, wens ik bij publicatie van dit onderzoek op de hoogte te worden 
gehouden. De invalshoek van het onderzoek vind ik immers erg interessant om op 
te volgen. 

  
Vriendelijk groeten, 

  
 Bert Peeters  

 



 
17 

3.9. Daan Jacobs  
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3.10.  Ben Jacobs  
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3.11. & 3.12. Familie Maes  

Beste meneer Maes  

In naam van professor Pieter Verstraete neem ik contact op met u. Binnenkort zal hij u zelf 
nog contacteren. 

Enige tijd geleden heeft u samen met hem een gesprek gehad over uw grootvader en 
Wereldoorlog I. Het was een interessante en leerrijke ervaring waarvoor hij u zeer dankbaar 
is. 

Inmiddels is het onderzoek in de volgende fase beland. De interviews werden zorgvuldig 
uitgeschreven en geanalyseerd. Het doel van de analyse en het onderzoek is de tastbare 
sporen, die de Groote Oorlog naliet in de herinneringen van hen die opgroeiden met een 
gekwetste soldaat, na te gaan en in kaart te brengen. 

Omwille van het wetenschappelijk karakter van dit onderzoek willen wij dan ook graag nog 
eens uitdrukkelijk uw toestemming vragen om in de analyse, op anonieme wijze, naar dit 
interview te verwijzen. 

Indien u hierover nog verdere vragen heeft willen we u graag te woord staan. 

Wij durven hopen op een spoedig en gunstig antwoord. 

Vriendelijke groeten 

Olivia De Sutter  

 Ok doe maar. 

Geert 

3.13. Paulien Goosens  

Beste mevrouw Goosens, 

  
In naam van professor Pieter Verstraete neem ik contact op met u.  
Enige tijd geleden heeft u samen met hem en uw moeder een gesprek gehad over uw 
grootnonkel en Wereldoorlog I. Het was een interessante en leerrijke ervaring waarvoor hij u 
zeer dankbaar is. 
 
Inmiddels is het onderzoek in de volgende fase beland. De interviews werden zorgvuldig 
uitgeschreven en geanalyseerd. Het doel van de analyse en het onderzoek is de tastbare 
sporen, die de Groote Oorlog naliet in de herinneringen van hen die opgroeiden met een 
gekwetste soldaat, na te gaan en in kaart te brengen. 
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Omwille van het wetenschappelijk karakter van dit onderzoek willen wij dan ook graag nog 
eens uitdrukkelijk uw toestemming vragen om in de analyse, op anonieme wijze, naar dit 
interview te verwijzen. 
 
Indien u hierover nog verdere vragen heeft willen we u graag te woord staan. 
Wij durven hopen op een spoedig en gunstig antwoord. 
 
Vriendelijke groeten 
Olivia De Sutter  
 

Beste mevrouw De Sutter 
  

Wij geven graag onze toestemming. 
  

Vriendelijke groeten 
  

Marie Goosens 

 

3.14. Maarten Claes 

Telefonisch herbevestigd op 21 juli 2016.  

3.15. Henri Wouters 

Telefonisch herbevestigd op 21 juli 2016.  

 

Bijlage 4: Transcripties Interviews  

 

4.1. Arie Janssens  

Invulling van de informed consent, zij wilt niet gefilmd worden 

RESPONDENT: Van waar bent u?  
INTERVIEWER: Ik ben Zonhoven afkomstig.  
RESPONDENT: Zonhoven?  
INTERVIEWER: Ja dat ligt tegen Hasselt aan. Tussen Hasselt en Genk. 
RESPONDENT: Ah ja tegen Hasselt. 
INTERVIEWER: Maar ik studeer in Leuven. 
RESPONDENT: Ja. 
INTERVIEWER: Dan is dat al in orde. 
RESPONDENT: Maar wat is dan feitelijk uwe later job, dan met die opleiding. 
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Met pedagogie. 
INTERVIEWER: Ja pedagogie, ik kies dan specifiek voor Sociale en culturele pedagogiek gekozen, dat 
is alles over migratie, kunst, cultuurbeleid, dat is zo meer mijn ding. En dan ga ik nu, volgend jaar 
stage doen uhm bij de kunstenaar koen van Mechelen.  
RESPONDENT: Wie?  
INTERVIEWER: Koen van Mechelen. 
RESPONDENT: Ah die met zijn kippen?  
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INTERVIEWER: Ja. 
Hahahaha  
INTERVIEWER: Ik ga daar stage doen, ik ben ook veel bezig met kinderrechten.  
RESPONDENT: Ah ja.  
INTERVIEWER: Maar waar ik terecht kom dat is toch altijd een raadsel hè… 
RESPONDENT: Ja. 
INTERVIEWER: Maar ik zou toch graag in die sector meer terecht komen.  
RESPONDENT: Allee ja dat is tof seg, dat is wel een sympathieke persoon hè die Koen Vanmechelen. 
INTERVIEWER: Jaja en die doet ook veel voor kinderrechten, ik ben wel benieuwd wat ik daar mag 
gaan doen.  
RESPONDENT: Jaja dat is goed. Zijn kippen stonden zelfs in Saint Devoins, in een galerij jaja. En hierin 
steken, bij Verbeke galerie. Het is een ook een wetenschappelijke studie dat die doet hè.  
INTERVIEWER Jaja hij heeft een heel panel met filosofen en wetenschappers.  
RESPONDENT Oké allèèè nu mocht gij de vragen gaan stellen. 
Hahaha 
 
INTERVIEWER Misschien u eerst zelf kort schetsen tegenover de invalide soldaat, of dat uw vader 
was of grootvader.  
RESPONDENT: Dus uhm de familieverbanden. 
INTERVIEWER: Ja de familieverbanden.  
RESPONDENT: Ja mijn vader was dus invalide van de eerste wereldoorlog, maar grootouders heb ik 
nooit gekend omdat mijn vader zelf 53 jaar was ik toen ik geboren ben.  
INTERVIEWER: Ja?  
Hahahaha 
RESPONDENT: Dus ja uhm… want hij was van… uhm... 1891 en ik van 1944 dus dan klopt hè? En dus 
grootouders zeker niet. En uhm ik ben van het derde huwelijk van mijn vader. Zijn eerste vrouw is 
gestorven in het kinderbed. Dan is zijn zoon gestorven. Dan is zijn tweede echtgenote gestorven, in 
het kinderbed, dan is weer die zoon gestorven en dan uit het tweede huwelijk heb ik dan nog een 
halfzuster en dan is hij uiteindelijk uit een derde huwelijk getrouwd is met mijn moeder en waar mijn 
broer, die geïnterviewd is geweest door de professor en ik zelf dus de kinderen van zijn. Voilà dus ik 
heb één broer dat uit hetzelfde huwelijk. Voilà dat is een beetje de familiale bak. Ja hij had wel nog 
een broer, waar we veel contact mee hadden. We noemden die pépé. En die was in IJzendijke gaan 
wonen, want die was een beetje denk ik revolutionair a volant lettre en die is gaan boeren in 
IJzendijke, haha, die heeft zich daar een hoeve, want het was allemaal niet nodig voor hem hij is dan 
op die hoeve begonnen, enfin hij heeft heel zijn leven consequent landbedrijf gerund, want het was 
wel een groot landbouwbedrijf. Maar ja hij heeft toch gekozen voor een andere levensstijl, of dat in 
de genen zat dat weet ik niet.  
Hahahaha 
RESPONDENT: Ja voilà volgende vraag, haha 
 
INTERVIEWER: Kunt u mij iets vertellen over de militaire loopbaan van uw vader?  Weet u daar iets 
van?  
RESPONDENT: Nu moet ik wel zeggen militaire loopbaan ken ik nu wel vooral uit de archieven. Die 
bekend zijn die gedigitaliseerd zijn en uhm Ieper in het museum. Want daar werd niet over 
gesproken. 
INTERVIEWER: Ah.  
RESPONDENT: Duidelijk niet, ook niet over het verleden van het overlijden van zijn… ja nu weten wij 
ook dat hij op zestien zeventien jaar ziek geworden is. Ik denk dat er in die tijd weinig, zelfs 
uitzonderlijk gecommuniceerd werd. Op dat gebied was mijn vader heel gesloten, dus wij wisten 
eigenlijk over de oorlog dat hij een kunstbeen daaraan over had gehouden. En met dat kunstbeen 
werkte hij in de tuin, ja de tuin was zijn hobby. En zijn stok was soms verloren in de tuin. Dus ja dan 
werkte hij gewoon voort zonder die stok. Dus uhm dat was een van die dingen die wij ervaarde van 
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de oorlog en voor de rest als het weer veranderde dat hij enorme pijn had en dat was wel 
traumatisch voor ons dat hij hele nachten lag te huilen van de pijn. Dat was verschrikkelijk. Ja dan 
wou hij geen pijnstillers nemen. Want het schijnt dat hij in het ziekenhuis in Engeland waar hij 
gelegen heeft, morfine heeft gekregen en wou geen pijnstillers omwille van de reden dat hij niet 
verslaafd wilde worden aan die pijnstillers. En daarmee was dat voor ons allesbehalve leuk, als die 
telkens weer als het weer veranderde, lag die te huilen van de pijn. Dus dat ervaarde wij, en voor de 
rest… Ja nu komt weer in mijn herinnering dat hij met die overstroming in ‘54 zal dat geweest zijn, 
want hij was voorzitter van het land van de polders van de maas, trouwens toen nog met de 
bedankingen en hommages die van mijn vader naar boven zijn gehaald die ik al jaren niet meer heb 
gezien. En toen daar was hij bij die polders, dus vrijwilliger, maar hij was ingenieur van water en bos 
en was dus zeer goed op de hoogte en daar hielden ze zich ook mee bezig en toen weet ik nog dat 
hij… ACHTERGROND LAWAAI VAN GRASMAAIER… John? Gaat vragen voor te stoppen met gras te 
maaien. En dus toen weet ik nog goed dat hij in alle paraatheid ´s nachts dat been toen heeft 
aangedaan heeft om uhm ter plaatse te zijn voor die overstromingen. Daar hebt gij zeker nog nooit 
van gehoord zeker?  
INTERVIEWER Neen.  
RESPONDENT Dus dan zijn er in Nederland, goh, heel - ik geloof - dat er heel veel slachtoffers waren 
en hier ook. Die dijken zijn dan niet hier gebroken, dat was in ‘54. En dus ja dat waren panieksituaties 
die overstromingen. Ik was toen nog maar tien jaar dus, ik herinner mij nog maar vaag wat er toen 
gebeurd is, maar hij was er toen wel middenin omdat hij met de polders zeer actief was he.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT En toen moest hij ingrijpen welke sluizen moesten geopend worden. Maar eigenlijk 
sprak hij met ons daar ook niet over.  
INTERVIEWER: Neen. 
RESPONDENT Ja voilà. 
 
INTERVIEWER: Kan u mij iets vertellen over hoe dat uw vader invalide is geworden? Weet u dat? 
RESPONDENT Dat weet ik alleen uit die dagboeken hè. Die u ook, die gedigitaliseerd zijn die iedereen 
kan lezen. Ik heb die gelezen en ik weet alleen dat die zijn dagboeken eigenlijk feitelijk eindigen uhm 
dat hij van Dinant te voet naar het ijzer gegaan is en die dagboeken beschrijven die tocht volgens mij. 
Hier voorbij het Waasland waarvan hij afkomstig was, bij Sint-Niklaas. En uiteindelijk eindigen zijn 
dagboeken een paar dagen daarna wanneer hij aan dat front aanwezig was hè. Ik weet daar eigenlijk 
alleen maar van wat ik lees vanuit zijn geschriften. Ik heb ook gezegd tegen mijn broer uiteindelijk 
gaan ze niet zoveel aan ons wijzer worden, want wij weten er bitter weinig van, alleen de 
documenten die we terug gevonden hebben. Dus uhm ja.  
INTERVIEWER: U zei ook dat uw vader een kunstbeen droeg. Kunt u me daar iets meer over vertellen 
over hoe dat er uitzag ofzo?  
RESPONDENT: Die deed dat ´s nachts uit en overdag deed die dat aan hè.  
INTERVIEWER: En weet u nog welk been dat het was?  
RESPONDENT: stilte als ge me dat nu zo vraagt zou ik links zeggen, maar zeker ben ik daar niet van, 
hahaha ik weet dat eigenlijk niet meer hahaha. Ja ja ja.  
 
INTERVIEWER: Had hij dan ook nog andere hulpmiddelen ook?  
RESPONDENT: Watte?  
INTERVIEWER: Of hij nog andere hulpmiddelen had om hem te helpen?  
RESPONDENT: Ja dus die stok, hij had een stok die hem, als hij bijvoorbeeld in Sint-Niklaas dan toch 
ging wandelen, want hij was katholiek, allèèé ik denk bekeerd door mijn moeder, ah ja gij zijt van de 
katholieke universiteit dat is juist.  
INTERVIEWER: Hahaha. 
RESPONDENT: Hahahaha, dus dan moesten wij de zondag mee naar de preker van de lieveheer. Dat 
was toen toch een kilometer of twee gaan door gedeelte van Sint-Niklaas dat nu allemaal bebouwd is 
maar toen nog open velden waren. En daar stapte hij de zondagnamiddag met die stok.  
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Haan kraait  
Met zijn kunstbeen en wij maar zuchten hahaha omdat dat te ver was, dus uhm en dan gingen we 
met de auto. Hij had een van de eerste auto´s de FN dat was een, ja dat zie ik nog voor mij, met die 
FN hebben wij nog rondgereden tot dat iedereen met iets anders rondreed. Mijn vader was nogal 
spaarzaam laten we het zo zeggen.  
INTERVIEWER Hahaha  
RESPONDENT En als kind heb ik daar wel dikwijls wel een paar keer verwijten van andere kinderen 
gekregen. Wat ik eigenlijk niks aan kon doen natuurlijk. En hij was een dus uhm ja op dat gebied, ja in 
welke context wou ik dat nu eigenlijk zeggen dat hij spaarzaam was? Uhm ik ben eventjes de rode 
draad kwijt.  
Hahaha  
Ja voilà dus wij gingen ook alle zondagen naar de kerk. Op dezelfde plaats onder de dat beeld van, 
dat doek van, je weet wel, dat doek van Christus, daar staat een beeld in de lieve vrouw kerk.  
INTERVIEWER: Ah ja. 
RESPONDENT: En daar zaten we dus altijd. Hahaha ja, voilà.  
 
INTERVIEWER: Heeft u ooit dat been gezien zonder dat kunstbeen?  
RESPONDENT: Ja… 
INTERVIEWER: U durfde daarnaar te kijken?  
RESPONDENT: Jaja dat wel. Dat was gewoon tot boven de knie een uhm ja een stomp. Maar die 
fantoompijnen waren wel in de been dat af was. In die stomp he, die fantoompijnen in dat been dat 
er niet meer was. Dat wisten wij wel.  
INTERVIEWER: Jaja. 
RESPONDENT: Ja. 
 
INTERVIEWER: En moesten jullie hem soms helpen met de verzorging ofzo?  
RESPONDENT: Nee neen. Ik heb nu nog, neen. Ah het is misschien daarvan, ik heb nooit moeten 
helpen is misschien daarvan dat ik geen enkele neiging gehad heb om verpleegster te worden, uhm. 
Alhoewel mijn oudste zuster die wel en dat is ook een dochter van hem. En die heeft wel 
verpleegster gestudeerd.  
INTERVIEWER. Ja.  
RESPONDENT: Ja ik dus zeker niet.  
 
INTERVIEWER: En heeft uw moeder moest hem dan verzorgen?  
RESPONDENT: Ja mijn moeder verzorgde die dan wel. Want die moest wel, ah ja ja ja, die moest dus 
soms wel dat been soms ontstoken was. En dan moest mijn moeder er wel om dat te verzorgen. Dat 
wel ja. Dat herinner ik mij vaag.  
 
INTERVIEWER: en klaagde hij er veel over?  
RESPONDENT: Neen. Neen. Neen neen uhm… nooit geen woord. Ik weet uit die brieven dat een 
zwaar geweest is. Maar wij hebben daar nooit iets over.  
Er komt iemand binnen- ‘oh sorry, hallo’- 
RESPONDENT: dit is… Ik ben uw naam weer eventjes kwijt.  
INTERVIEWER: Olivia.  
RESPONDENT: Olivia.  
Meneer: Ik kom de krant halen.  
RESPONDENT: Ah ja die ligt daar. Daar in die dingen, in dat bakske. En groenten liggen in de keuken. 
Als je wat groenten wilt opeten. Zijt ge al over en weer naar Antwerpen geweest.  
Meneer: Ja  
RESPONDENT: dat is rap.  
Meneer: En de standaard?  
RESPONDENT: Die ligt daar in de dingen, in het bureau.  
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Meneer: Sorry he!  
INTERVIEWER: Geen probleem.  
RESPONDENT: Voilà.  
 
INTERVIEWER: Weet u nog hoeveel procent hij invalide is verklaard? Weet u daar iets van?  
RESPONDENT: Neen dat weet ik niet. Maar ik heb hier wel uhm kaartjes teruggevonden, invalide 
kaartjes van dat ik niet wist van bestaan hoor. En dat ik nu gezien heb, alle ja voilà. Ik heb wel die 
grootste verminkten.  
INTERVIEWER: ik zal dat eens effekes zo filmen zo. Dat is wel speciaal dat er op staat: “niet treuren”. 
Invalide van de oorlog niet treuren.  
RESPONDENT: Wat staat erop?  
INTERVIEWER: niet treuren, invalide van de oorlog niet treuren.   
RESPONDENT: Ochot?!  
INTERVIEWER: dat is toch wel…  
RESPONDENT: Ja, dit is nog zoiets  
Stilte (zijn het document aan het lezen)  
INTERVIEWER: Ah ja hij is geamputeerd geweest, dat werd toen veel gedaan. En er staat nergens op 
het percentage?  
RESPONDENT: Neen. Dat denk ik niet, niet dat ik gevonden hebt. Dit van de bond van de kroostrijke 
gezinnen. Dat zal het wel niet zijn. Dat waren twee van zijn zoontjes. Maar die andere, ja dat vind ik 
toch maar gruwelijk dat ze daar vroeger een foto van pakte.  
INTERVIEWER: Oei.  
RESPONDENT: Dat was een ander zoontje. Daar werd nooit over gesproken. Ik wist dat die er waren 
omdat die in dezelfde grafkelder waren gelegd en dat telkens met Allerheiligen daarnaar moesten 
gaan bidden. Daar werd ook nooit over gesproken over hoe dat die gestorven waren.  Of uhm neen.  
INTERVIEWER: Kreeg uw vader een oorlogspensioen? Weet u dat?  
RESPONDENT: Dat denk ik niet.  
INTERVIEWER: Want normaal als je invalide zijt verklaard krijg je een percentage en vanuit dat 
percentage krijgt ge een pensioen. Dat was de regel, dan moet ge in principe niet meer gaan werken 
na de oorlog.  
RESPONDENT: Nja, die heeft, allee ik heb gehoord dat die een tijd daarna nog is gaan werken. Die 
heeft als garde des oreille gewerkt in Wallonië.  Want hij had gestudeerd aan de universiteit in Luik. 
Dus uhm heeft hij, ik denk dat hij maar een jaar of vijf of zes gewerkt heeft. En dat hij dan uhm 
eigenlijk uhm kwatongen zeggen misschien op zijn rente geleefd, maar hij heeft heel zijn leven 
eigenlijk zijn goederen beheerd en uitgebreid enne, want als je dat zo ziet waar die mee bezig was. 
Wat wij vooral als kinderen zagen waar dat die dagen mee bezig was met al zijn goederen te 
catalogeren.  
INTERVIEWER: Amai! 
RESPONDENT: Dus met uhm, ja voilà het was enorm. Dat stond ook allemaal in groot boek. En hij 
stapte allemaal die gronden af. Hij wist elke boom staan. Hij wist elke uhm. Hij kocht bij. Hij had een 
deel geërfd maar hij wist elk detail van elk eigendom.  
INTERVIEWER: Amai.  
RESPONDENT: Daar heeft hij heel zijn leven zich mee beziggehouden. En ge ziet ik me daar nog een 
tijd wat van uitgeput, Ja ge ziet want het was veel beter bewaard. Hij had er meer zorg voor. Gniffelt.  
INTERVIEWER: Ah ja hier ziet ge het land mooi.  
RESPONDENT: Ja hij had enorm veel documenten van ja al die oude kaarten van  
INTERVIEWER: Ochot, zo allemaal uitgetekend.  
RESPONDENT: ja zo allemaal kaarten.  
INTERVIEWER: Amai.  
RESPONDENT: Hij had dat allemaal uitgekend. 
INTERVIEWER: Magnifiek, dat is voor in te kaderen zelfs, amai. 
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RESPONDENT: Ja… dus wij worden eigenlijk meest- mijn vader had contact met de landbouwers want 
die was verpacht die grond. Die kwamen elke zondag bij ons, heel de zondag na de mis, zondag 
voormiddag. Had hij spreekuren en die mensen ontvangen om ja om te zeggen wat hun problemen 
waren. En dat hoorde ik wel soms, als we erlangs zaten, dat hij zei ja maar de man die hier voor u zit 
is heel ziek. Hij was in het begin wel de drie of vier jaar, neen de drie jaar voor hij gestorven is hij 
beginnen sukkelen met dat hij zegt, ja wij hebben eigenlijk ook nooit geweten dat van wat, vraag me 
nu niet van wat die gestorven is want ik weet het niet.  
INTERVIEWER: Ah ja?  
RESPONDENT: Dus dat was nog zo een taboe.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Kanker dat woord werd toen niet uitgesproken he, dus was dat kanker? Het was iets 
met zijn bloedsomloop, zijn aders. Volgens mij had die een volledige uhm- als kind, als jongeman, 
want die brieven zitten daar ook tussen, als hij toen in het college zat in Luik had hij reumatische 
articulaire, gewrichtsreuma.  
INTERVIEWER: Ah ja. 
RESPONDENT: Ja en een heel zware graad gehad, zodanig dat hij, heb ik gehoord, alle grote paniek 
dat hij daar zou sterven en dat zijn toestand later daar gevolg is van geweest is, maar hij is toch 
zeventig jaar geworden. Dus dat is toch niet zo rampzalig. Dus voilà ja.  
 
INTERVIEWER: Ik vroeg me ook af of dat u ook zijn medailles heeft bewaard?  
RESPONDENT: Zijn medailles, ik denk dat die bij mijn broer, ik heb hier wel gezien dat er een 
ontvangst, dat hij bij de koning, hier ow dat is niet bij de koning. Dit, hij met alle eerbied bij de 
koning, want hij was ook koningsgezind. Maar medailles, dat zou ik eens aan mijn broer moeten 
vragen want waar zijn die medailles naar toe.  
 
INTERVIEWER: En toen u een kind was hingen die medailles dan op in huis?  
RESPONDENT: Neen die hingen niet op, die waren ergens verborgen in een kast. Ik weet wel waar 
dat die kast was in geen geval, neen neen neen.  
 
INTERVIEWER: En iets anders van de oorlog?  
RESPONDENT: Neen. Niks van de oorlog  
 
INTERVIEWER: En ging hij naar huldigingen?  
RESPONDENT: Neen.  
 
INTERVIEWER: of naar de invaliditeit? Of dat er bepaalde herdenkingen waren op bepaalde dagen 
voor invalide soldaten?  
RESPONDENT: Juist hier met die koning, dat weet ik dat hij toen is gegaan, ja dat is hier dat hij 
opstaat (duidt aan op foto).  
 
Stond er op zijn bidprent iets over zijn invaliditeit? Of werd er op de begrafenis iets gezegd over 
zijn invaliditeit of iets over de oorlog?  
RESPONDENT: Ja, dan heeft, dat heb ik juist gezien, de arrondissement commissaris eventjes allusie 
gemaakt op zijn heldhaftige verwondingen, en voor de rest alleen een hommage voor zijn werk voor 
de Vlaamse polders. En dus uhm voor zijn ja…  
 
INTERVIEWER: Was uw vader een gerespecteerd figuur in de gemeenschap.  
RESPONDENT: Ja vooral hij dwong respect af met zijn houding als correct en afstandelijk. Ja als wij 
naar de mis gingen hij buigde voor iedereen en stak zijn hoed voor iedereen en iedereen groette hem 
ook. Jaja iedereen kende hem in de straat. Hij was zeer gerespecteerd. Ja. (Denkt). Maar hij was ook 
zeer koleriek (kwaad), enorm… Want wij hadden allemaal een panische angst, als hij kwaad werd; ja 
ja ja… dan pakte je beter een vluchtticket. Ik heb dat verschillende keren gedaan. Ik weet nog dat 
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mijn zus, die trouwde tegen zijn gedacht, die sloot zich op, maar hij wist zich toch in te breken in die 
haar kamer. Dat was zo, hij is ook niet op de huwelijk geweest.  
INTERVIEWER: Ah nee?  
RESPONDENT: Neen… dus uhm achteraf is dat allemaal bijgelegd maar uhm neen, dat was. Hij kon 
enorm kwaad zijn dat heel het servies op de grond vloog. Misschien ten gevolge van dat trauma van 
die oorlog. Als peda…? Wat studeert u nu weeral? 
INTERVIEWER Pedagogiek.  
RESPONDENT: Dus ja misschien gevolge daarvan. Ik denk dat je nu nog veel tegenkomt waar heel het 
servies op grond vliegt?    
Hahahahaha (zij begint te lachen en ik volg)  
RESPONDENT: Ja ja ja dat was, ja dat gebeurde bij ons. Stilte- Maar ja.  
 
INTERVIEWER: Zijn er nog zo van die eigenschappen die u zich kan herinneren van uw vader?  
RESPONDENT: Ja…. Hm. (Denkt) Hij was volgens mij wel buiten zijn woede-uitbarstingen, was hij 
tamelijk tolerant. Het was hij wel en ik zie dat nu ook op die dingen en die foto’s, hij noteerde wel en 
die foto’s, ja mijn vader was wel dé persoon in huis die alles, dat was wel vaker vroeger zeker, dat de 
mannen de dominante figuur in huis waren, die alles ondernamen. En… alhoewel hij hielp wel mee 
confituur te persen, ja dat is juist.  
INTERVIEWER: Ja?  
RESPONDENT: Ja hahahahaha (blij zich dat terug te herinneren) met een handdoek (al lachend)! Wij 
hadden dat dan allemaal samen geplukt. Wij hadden een buitenverblijf in Haesdonck waar hij daar 
de tuin deed en hij kweekte allemaal, inderdaad zelf die groenten en vruchten. Want wij hadden 
enkel groenten en vruchten uit de tuin. Hij had natuurlijk wel hulp, knechten, in deze tijd bestaat dat 
natuurlijk niet meer, in onze tijd wel. En uhm hij, wij moesten in de zomer dan helpen die bessen te 
plukken om dan naar de arme klare te dragen dus hele bakken vruchten, rode bessen. Ik kan dus nu 
dan ook geen rode bessen meer zien. Gahahaha ik heb van heel mijn leven geen confituur gemaakt. 
Want wij hebben dagen en dagen bessen geplukt voor de arme klaren. En bijvoorbeeld ah hij 
kweekte ook bloemen, tulpen, gladiolen. Ik kan dus ook geen gladiolen meer zien. Want wij moesten 
die aan heel, dat was in het hoogeinde in Haesdonck daar woonde allemaal landbouwers. Ja niet zo 
veel pak zo’n tiental gezinnen woonde. Wij woonde dan wat ze het kasteel noemde en wij moesten 
die gladiolen gaan ronddragen. Ik had ooit eens één frank of twee frank, of wat het ook was, 
gekregen. En ik had dat meegenomen naar huis. Toen kreeg hij een woede-uitbarsting nog nooit 
gebeurt. Ik moest met die twee frank terug naar die mensen. Dus gladiolen is dus ook iet meer mijn 
ding (op een lachende toon). Dat was plezant. Wij mochten dan wel heel de zomer wel samen met de 
nichten van Hysedycke bloemenperken maken en een vuurwerk. Hier mocht dan iedereen uit de 
buurt komen kijken. Want met al die bloemen die er dan waren, want die hadden dan ook niet veel 
bloemen in hun tuin. Dus met al die bloemen en bloemenperken dat er waren mochten wij ons dan 
toch wel amuseren om dan prachtige bloemenperken te maken. Ja dat mochten wij dan toch wel 
allemaal.  
INTERVIEWER: Ja ja ja. 
RESPONDENT: Ja ja ja, lacht. 
 
INTERVIEWER: Ik vroeg me dan ook nog af de gemeenschap wist dat uw vader invalide was, was 
dat een bekend?  
RESPONDENT: Ja ja ….  
 
INTERVIEWER: Iedereen wist dat wel?  
RESPONDENT: Ja...  
 
INTERVIEWER: Liep hij er dan mee te koop om het zo maar te zeggen?  
RESPONDENT: Neen… Maar wij leefde wel en dat was waar ook, wij leefde wel tamelijk afgezonderd. 
Een van zijn uitspraken die ik altijd heb onthouden ik heb hem misschien wel een beetje omgevormd 
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of vervormd hebt, dat weet ik niet. “Ge moet tussen uw, ge moet vier nieuwe muren bouwen rond 
uw privaat uwe privacy. Het contact was allemaal zeer formeel, buiten de onmiddellijke familie 
kwamen er bij ons nooit iemand, ja als er bij ons bijvoorbeeld naar een arrondissement commissaris 
op bezoek kwam ’s avonds, dan mochten wij niet, er werd wel één porto gedronken en dan mochten 
wij niet door die plaats komen. Dat was belet en moesten wij door de koer naar keuken. Ja, bij ons 
waren, ik weet niet of er ooit vrienden of kennissen bij ons thuis gekomen zijn. Enkel familie.  
 
INTERVIEWER: Dus ook niet van de oorlog dat er nog vrienden langs zijn gekomen?  
RESPONDENT: Neen, hij had wel vrienden en ik zie ook wel, ik vond er ook nog brieven tussen, samen 
met mensen waarmee hij gestudeerd had. Maar die kwamen wel niet bij ons op bezoek.  
INTERVIEWER: Ah neen…  
RESPONDENT: Neen, dus uhm.  
INTERVIEWER: Die heeft u nooit ontmoet ofzo, die vrienden van vroeger ofzo? 
RESPONDENT: Neen, neen wij kwamen nooit met iemand in contact. Het waarschijnlijk daarom ook 
dat bij ons soms feesten zijn van 200 man, maar vroeger niet neen en nu ook niet meer … hahahaha. 
Ja mijn man komt uit een familie, die is hier geboren, waar veel veel sociaal contact is enne dat was 
een een hele ommekeer, ja voilà.  
 
INTERVIEWER: Heeft u ooit als dochter van een invalide soldaat daar dingen van gemerkt op 
school? Werd ge anders behandeld? Door de leerkrachten ofzo?  
RESPONDENT (denkt)neen.  
INTERVIEWER: Ook niet in het dorp? Of in de buurt dat u anders werd benaderd omdat uw vader 
invalide was?  
RESPONDENT: Neen, we werden alleen anders benaderd omdat mijn vader rijk was. Niet omdat hij 
invalide was. Dat was, ja daarom ben ik ook naar Gent naar school gegaan achter de tweede Latijnse 
omdat ik dus hier in Sint-Niklaas ja… Ik ben wel teruggegaan naar Sint-Niklaas. Ja... 
 
INTERVIEWER: Heeft hij nooit publieke reacties gekregen op zijn invaliditeit?  
RESPONDENT Neen…  
INTERVIEWER: Neen.  
RESPONDENT: Neen, eigenlijk niet op dat gebied, die invaliditeit. Hij heeft ook nooit eens gezegd 
kom eens mee naar de Imboef of uhm… de ja…  
 
INTERVIEWER: Denkt u wel dat hij erover vertelde met uw moeder? Of? Dat weet u misschien niet?  
RESPONDENT: Neen, dat weet ik niet.  
 
INTERVIEWER: Want als ik het goed begrepen heb, hebben ze elkaar leren kennen na de oorlog?  
RESPONDENT: Ja.  
 
INTERVIEWER: en misschien zelf na WOII?  
RESPONDENT: Ja, juist voor de Tweede Wereldoorlog.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
 
INTERVIEWER: Weet u nog iets over hoe ze elkaar hebben leren kennen?  
RESPONDENT: Volgens mij was zij de gouvernante van de twee, helpster of oppasster van de twee 
andere, van zijn oudste dochter. En hebben ze elkaar zo leren kennen. Daar werd ook niet over 
gesproken. Dus uhm haha. 
 
INTERVIEWER: Vandaag de dag zou het best speciaal zijn om te trouwen met een man die invalide 
is, en een kunstbeen heeft. Vandaag zou dat veel minder normaal zijn terwijl voor uw moeder dat 
misschien minder speciaal zijn geweest, veronderstel ik?  
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RESPONDENT: (denkt) Ja… zoals ik al zei, op dat gebied werd er bij ons zeer weinig gesproken. Er 
werd wel gebeden om de andere hè. Mijn moeder haha, wij moesten, bij gebrek aan communicatie 
werd er maar alle dagen voor en na het eten gebeden en werd er heel de maand mei en was dat niet 
rozenkrans of Mariamaand, ja en in september was het dan rozenkrans maand werd er een 
paternostergebeden. Dus ik heb gebeden voor heel mijn leven. Ik hoef niet meer.  
Hahaha. 
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Ja ja.  
 
INTERVIEWER: En benoemde u als kind uw vader zijn invaliditeit? Had u daar een bepaalde naam 
voor? Of werd daar ook nooit over gesproken over dat been?  
RESPONDENT: Ah ja wij gingen altijd op bedevaart, naar Scherpenheuvel korenland, Lourdes. Ik heb 
als kind van 14 jaar met het vliegtuig naar Lourdes geweest.  
INTERVIEWER: Amai, dat is speciaal.  
Langs de bisschop van Namen op het vliegtuig. En ik ging altijd bidden op die bedevaartsoorden met 
dat, ja ik weet niet hoe dat er nu uit ziet, maar je kan daar dus toen bidden voor armen en benen van 
mensen die dat verloren hebben om dat terug te laten genezen en dan had je zo amuletten en 
munten. En ik bad dan altijd dat been er terug zou aankomen, als kind.  
INTERVIEWER: Och ja?  
RESPONDENT: Ja hahahaha. 
INTERVIEWER: dat is wel mooi.  
RESPONDENT Ja dat herinner ik mij nog. Het is dus niet gebeurt, haha. Ja ja … dat been. Dat was wel. 
Dat feit dat wij naar Lourdes gingen, en waarom hij dat dan niet uit ons hoofd praatte, nu zouden we 
tegen ons kinderen of kleinkinderen zeggen, moest er zoiets gebeuren dan zegde ge dat toch? Ah ja 
denk toch niet dat been er terug aan komt. Ja die liet ons gewoon in die waan als wij kind waren. Erg 
hè? Hahaha ja dat zijn toestanden, ja ja. Ja.  
 
INTERVIEWER: Werd er ooit op familiefeesten over dat been gesproken?  
RESPONDENT: In de familie?  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: (denkt) neen… Denk ik niet dat ik mij herinner hè. Mijn nonkel, wij hadden in de 
familie alleen een nonkel mijn zus die al getrouwd was toen ik tien jaar was. Die waren veel ouder, 
die waren achttien toen dat ik. Die waren twintig jaar ouder h. Ik had ook een halfzus langs mijn 
moeders kant. Die waren zoveel ouder. Dus die spraken er ook niet over. Uhm neen neen, niet dat ik 
mij herinner dat erover.  Ik ging dus in stilte bidden op bedevaart dat been er terug aan kwam. Voor 
de rest werd daar niet of heel weinig over gesproken. Dat is natuurlijk, hebt u nogal mensen 
geïnterviewd in dat geval die al meer wisten?  
INTERVIEWER: Ja, sommige maar ik heb ook uhm al een hele familie geïnterviewd met vier kinderen 
en elk kind heeft een heel ander verhaal, het ene kind heeft het gevoel dat hij er alles van wist en het 
andere kind zegt dan neen, die heeft er nooit over verteld. Per familie is het heel verschillend.  
RESPODENT: Ah per familie is het heel verschillend. Dan moet je maar eens zien wat mijn broer 
vertelt. Ik denk ongeveer hetzelfde verhaal hebben als ik. 
Hahaha.  
RESPONDENT: Ik denk het ja ja ja ja.  
 
INTERVIEWER: Moest u bepaalde dingen overnemen in het huishouden, zoals iets tillen of zo 
omdat hij dat moeilijker kon?  
RESPODENT: (denkt) Neen want, in tegendeel want, … hij…. Hij deed, was volgens mij heel sterk. Wij 
hadden, ja ik denk dat ja hij ons - leefde feitelijk op een afstand he. Wij hadden eigenlijk heel weinig 
contact als ik dat nu zo zie - want achteraf ja…denk dat ik het meeste – maar ja als ik nu zo op die 
foto’s zie dat ik wel op die zijn schoot zit.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
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RESPONDENT: Uhm… ja… ja ja ja hij vertelde ons wel, mijn literaire belangstelling is misschien 
daarvan gekomen, hij vertelde ons wel verhalen, heel veel verhalen.  
INTERVIEWER: Ah ja?  
RESPONDENT: Ja ja ja, verhalen uhm en spreuken. En spreuken heb ik van hem geleerd. Geduld is 
een schone zaak, maar een moeilijke taak, dat zei ik laats aan onze poes. Ja zo van die dingen  
Hahaha.  
RESPONDENT: En dan wel inderdaad hij heeft enorm veel verhalen aan ons voorgelezen. Inderdaad, 
in het begin zelfs tot kuifke, want hij is dat dan zelf beginnen lezen. Maar ik, dat is juist mijn broer is 
helemaal niet de literaire toer opgegaan, maar ik heb wel uhm daar misschien literaire belangstelling 
aan overgehouden. Ah ja dat is positief dat is juist, want mijn moeder zal zeker geen verhalen 
voorgelezen hebben of verteld hebben dat was wel mijn vader. Ja, geen verhalen over zijn eigen, 
zeker niet.  
 
INTERVIEWER: Dus sprookjes of stripverhalen zoals u al zei?  
RESPONDENT: Ja dus gewoon, stripverhalen ja, dat wel. En ook al die sprookjes allemaal. 
 
INTERVIEWER: Speelde uw vader veel met jullie? Buiten dan dat voorlezen van verhalen, deed hij 
nog zo van die dingen? Zoals een puzzel maken, tikkertje spelen of ik zeg maar iets, waren er nog 
zo van die dingen, dat er spelenderwijs omgang was met uw vader.  
RESPONDENT: Die man was zestig jaar als ik zeven jaar was. Dus spelen haha, wij gingen op reis, 
maar dan met mijn oudere zussen die ons meenamen. Wij mochten ook wel, want ik weet nog dat ik 
zestien jaar was dat ik mee op wintersporten geweest ben, wij mochten wel. Ja, want ik heb nog 
foto’s gevonden van toen. Wij mochten veel en waren zeer, ja op dat gebied was hij zeer tolerant. 
Meer als mijn moeder, dat is normaal, maar ja. Ja kom hij is in ‘63 gestorven toen was ik 19 jaar dan 
mochten wij betrekkelijk veel. Ik weet nog dat wij samen met mijn broer in Haesedonck toen wij 
veertien waren, ik stel het nu mij voor ik heb kleinkinderen van 14 jaar ik zou het weleens willen zien, 
samen met een groep jongens van het college gingen wij een film maken. Mijn broer was een fantast 
en die ging die film maken, en ik had een paar meisjes als figuranten en hij had een paar jongens voor 
de filmopnamen. Hahahaha en niet mijn ouders maar de directie van het college, die hebben voor de 
presentatie toch een stokske voor gestoken. Het is niet doorgegaan, maar wij hebben toch een deel 
opnames kunnen doen.  
INTERVIEWER: Ja amai.  
RESPONDENT: Dat mocht dus, hahaha ja. Ah ja in die tijd! Ik zie nu mijn kleinkinderen een film 
opnemen ja… Ja ja ja hij was zeer tolerant.  
 
INTERVIEWER Hoe zou u dan uw moeder beschrijven, u zei juist dat zij dan minder tolerant was 
maar wat voor een vrouw was uw moeder dan?  
RESPONDENT: Mijn moeder,  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Uhm, de onderdanige, christelijke huisvrouw zou ik zeggen. Die kookte, die waste- die 
was helemaal niet intellectueel. Mijn vader was uiteindelijk wel zeer intellectueel. Dus uhm ja die 
zagen precies elkaar toch wel graag. Want ik heb ze samen toch nog alle ja mijn vader ging elke 
morgen in de zomer om zes stond die op voor zijne tuin te gaan werken, jaja, dat heb ik niet geërfd 
van mijn vader neen neen, dat is spijtig, hahaha en dan waren, dan hadden we toch nog gezien, ik zal 
dan ook wel al wakker geweest zijn, dat die elkaar innig omhelsde. Dat was wel mooi om te zien. 
Buiten de woede-uitbarstingen kon dit toch blijkbaar ook. Ja… Dat is juist, ja ja ja. Dat was toch wel, 
ja wij leefde toch wel zeer gedisciplineerd. Allemaal in vaste ritmes, vrijdag vis, want ja dat moest. Ja 
alles verliep volgens een vaste regelmaat dat bezoek van –wijzedeijke- broer die alle veertiendagen 
kwam, dus die broer met mijn twee nichten om de veertiendagen kwamen zij bij ons. Dat delegeerde 
hij dan.  En hij was heel ondernemend, hij delegeerde ook al een deel van het landbouwbedrijf van 
zijn moeder dus uhm ja hij had het allemaal onder controle. Ja… mijn moeder niet, mijn moeder was 
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volgzaam. En die had ja, die deed haar best. Hij deed haar Frans leren en met betrekkelijke 
successen. Dat was zo, ze heeft dat toch gedaan. Ja ja ja…. Dus uhm voilà.  
 
INTERVIEWER: Kan u zich misschien er iets van herinneren of uw vader een psychologisch letsel 
aan de oorlog heeft overgehouden?  
RESPONDENT: Awel dat zal wel die woede-uitbarstingen, dat was absoluut abnormaal, dat kan niet 
hè. Er zijn ook ramen kapot gevolgen dat wij gingen gaan lopen. Ik weet nog dat ik voor halve dagen 
verdwenen ben in de stad, mij gaan wegsteken zodanig schrik dat ik had. Dus dat is abnormaal dus 
die had volgens mij wel een trauma van de oorlog. Maar ja uhm in hoeverre, gij als gestudeerde, in 
hoeverre zit het in de hersenen en hoever zit het in een traumatische ervaring? Dat is de kwestie. Ik 
en mijn broer hebben het grootste risico, dat is wetenschappelijk bewezen, want ik lees altijd the 
new scientist, bewezen bewezen tot het bewijs van het tegendeel. Stond er dat vader van, oudere 
vaders, dat zij het meeste kans hebben op een nageslacht te hebben met een bipolaire stoornis. 
Voilà, ik heb al in mijn omgeving gevraagd in hoeverre zij dat ervaren hebben, haha dus uhm voilà, in 
hoeverre zit het in de genen en in hoeverre zit het in de, maar die woede-uitbarstingen denk ik, dat 
was zeer abnormaal.-straaljager komt voorbij- En daar moeten de buitenbeen van geweten hebben 
want ik lees dat die als arrondissement commissaris als hij onbegrip ontmoete dat hij, zoals de polder 
onder water liepen dat hij zijn stem kon verheffen dat doen veel mensen maar hij deed alles kapot 
gooien dat was, dat was er wel, dat is waarschijnlijk denk ik een gevolg van dat trauma. Zijn ouders 
zijn, zijn moeder is gestorven toen hij denk ik in de kliniek was in Engeland. Dus uhm die heeft 
natuurlijk, en dan nog twee nog, die hij waarschijnlijk kende van voor de oorlog of er na, ik weet het 
niet. Zijn eerste vrouw dat moet wel, die moet hij ervoor gekend hebben, want die was van Luik, 
waar hij gestudeerd had. Dus dat kan opgezocht worden misschien en uhm dat hij die dan verloren is 
en dat kind verloren is. Ik denk dat dat het trauma nog wat geaccentueerd heeft, of toch nog ja…Ze 
zeggen nu toch ook, ja soit, de mensen die in Vietnam gevochten hebben dat die ook traumatisch 
gedragsstoornissen aan hebben overgehouden. En dat was dus wel een gedragsstoornis. Dat dus 
voor mij hangt het een aan het ander linken.  
 
INTERVIEWER: Had hij nachtmerries? Heb je daar ooit iets van gemerkt?  
RESPONDENT: (Denkt na…) dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Pas op, hoelang is dat ook al geleden.  
INTERVIEWER: Tuurlijk. 
RESPONDENT: Ik zei het nog, ik was naar een museum in Brussel van shagall met een paar 
vriendinnen en waren aan het lachen. Zoveel jaar geleden kwam er in het museum, rechtover is het 
museum van ING die hebben ook een kunstcollectie, dat was van stallard, een huidige kunstenaar, 
een Belg ik had er nog nooit van gehoord. Kom ik daar een dame tegen, haar vriendin had mij 
herkend, zij zelf ja. Enfin dat was veertig jaar geleden dat ik die gezien had. Haha, dus ik zei onze 
herinneringen zijn dus over zo lang, dus ofdat hij er ooit over gesproken heeft, dat weet ik niet. Ik 
denk het niet anders zouden we het weten en herinneren he.  
 
INTERVIEWER: Zijn er bepaalde zaken die u geleerd heeft van uw vader?  
RESPONDENT: Geleerd?  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Uhm… (denkt na) ja… ge zou het niet zeggen, maar wij leven allemaal, mijn zusters 
ook, mijn broer niet, ge zou kunnen zeggen dat is makkelijk gezegd maar wij leven bescheiden en 
teruggetrokken. Mijn vader leefde ook zeer teruggetrokken. Die heeft dus nooit, ja hij heeft nooit 
uitgepakt met zijn bezittingen of relaties op het land of uhm en mijn broer, ja dat is normaal als kind 
van 19 jaar met zo’n erfenis die heeft zaken beginnen doen die mislukt zijn. Maar ja. Dat is op 19 jaar 
en dan zaken beginnen te doen en iedereen dacht… maar mijn vader was zeer bescheiden zeer ja. 
Veel eigenlijk veel te. Dat was wel ja. Hij behandelde de mensen met zeer veel respect. Hij was zowel 
tegen de koning als tegen zijn hulps, tegen de mensen die voor hem werkten in de tuin, planten, 
altijd, buiten ons dan had hij woede-uitbarstingen, voor de rest was hij voor iedereen eigenlijk 
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respect, altijd met een afstand. Nooit niet kom jongens we gaan er een keer in vliegen, neen. Hahaha 
dat bestond dus bij ons niet.  
 
INTERVIEWER Hadden jullie eerder een formele relatie met jullie vader of toch een heel hechte 
band?  
RESPONDENT (denkt lang na) goh... daar kan ik eigenlijk niet op antwoorden.  Wat is dat een hechte 
band? -Stilte- ja hij, goh, alle ik weet niet ja, ik herinner mij nu omdat de vraag gesteld is. Als hij ziek 
was en lag in zijn kamer en ik stond voor de deur en ik had geen sleutel. Dan kon ik twee uur voor de 
deur staan, wat maakt dat nu uit, dan kwam hij doodziek naar beneden, want hij kon zijn kind niet 
voor de deur laten staan dus enfin, hij deed dan toch wel iets voor ons. Maar ja ja. Maar wij waren 
nog zo jong he. Dan uhm ja. Voilà.  
 
INTERVIEWER Zijn er nog momenten dat u denkt aan uw vader?  
RESPONDENT: Ja nu? Hahaha - Maar ja met het laatste jaar met al die dingen daar ja en met zijn 
doos en spullen en ja soms spreken we er weleens over met mijn broer. Vroeger stonden hier wel de 
foto’s van zowel uhm mijn man zijn vader en mijn vader, die foto’s hebben altijd in het bureau 
gestaan, maar die hangen er nu niet meer. Maar er hangen hier wel foto’s op van heel de familie. 
Daar kijk ik nooit naar, dus feitelijk ik denk ik ook wij hebben zo dat vervaagd. Ik heb zoveel kinderen 
en kleinkinderen, ge ziet ze ook hier hangen hè haha dat eigenlijk uhm ja dat ge niet meer blijft 
denken aan het verleden, zij zijn de toekomst ja ja ja…  
 
INTERVIEWER: Denkt u doordat uw vader zelf een invalide was dat uw beeld over personen met 
een handicap veranderd heeft?  
RESPONDENT: Wablieft?   
INTERVIEWER: Kijkt u anders naar personen met een handicap vandaag de dag doordat uw vader zelf 
invalide was?  
RESPONDENT: denkt na neen…. Neen.  
 
INTERVIEWER: En beschouwt u dat als hetzelfde, een persoon met een handicap en een invalide 
soldaat?  
RESPONDENT: Ik heb in de tijd met de gidsen nog gaan helpen zo met mensen met een handicap, of 
dat daar iets mee te maken had? Pff iedereen deed dat bij de gidsen. Ik was ook bij de gidsen dus ja, 
ik had ook niet het initiatief genomen. Ik had geen schrik van mensen met een handicap maar aan de 
andere kant, ik heb jarenlang, mijn man deed in de tapijten en in India hebben we zoveel mensen 
met een handicap gezien. En zoveel traumatische dingen, dat ze mensen met een handicap 
tentoonstellen langs de grote baan, dat ze die ’s ochtends daaraf zetten, want wij reisden daar over 
veertig jaar geleden, misschien is het nu beter? Ik weet niet of het nu al beter is? Zijt ge daar al 
geweest?   
INTERVIEWER: Neen, maar veel vrienden van mij zijn naar India om te gaan helpen, die studeren 
geneeskunde. En die vertelden dan ook van die gruwelijke verhalen.  
RESPONDENT: Ja en die mensen met een handicap worden vooral tentoongesteld op plekken waar 
toeristen komen hè, dus wij kwamen overal ook in de kleine dorpen. Die was op die manier daar nog 
beter. Dus uhm daarmee ik ben mijn houding mensen met een handicap heeft niks te maken met  
Mijn vader.  
 
INTERVIEWER: Denkt u dat die invaliditeit van uw vader, u beïnvloed heeft in uw leven?   
RESPONDENT: Neen.  
INTERVIEWER: En ook niet in de manier dat uw eigen kinderen heeft opgevoed?  
RESPONDENT: Neen dat zeker niet, neen. Denk ik niet neen. Alle sinds geen invloed neen.  
 
INTERVIEWER: en als u terugdenkt aan uw vader, met welk gevoel is dat dan?  
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RESPONDENT: Nu? Pfff, goh, het is ge kunt hetzelfde vragen met mijn moeder, het is zolang geleden. 
Het is voor mij een beetje ja voltooid verleden tijd. Met respect voor die mensen, ik heb die dozen. Ik 
voel me schuldig dat ik eigenlijk zo weinig, ik ben nog niet naar Ieper geweest en heel die 
mediabelangstelling en ik zelf ben nog niet naar Ieper geweest, ik voel me schuldig haha. Ja ik ben al 
die dingen gaan afgeven met mijn broer, al die documenten om dat schuldgevoel een beetje… ik laat 
het kerkhof onderhouden van zelfs zijn ouders nog. Ja dus nog zeker respect voor de familie. Dat is 
goed, dat is uhm ja als ik dan ja men respect voor de natuur en de bomen. Mijn man had een 
appelboom laten uitdoen, dan ben ik boos dat er een appelboom uitgedaan. Dus voor respect voor 
de natuur. I weet zelfs niet of het direct met mijn vader te maken heeft. Algemeen bewustzijn voor 
de natuur, dat bij iedereen wel gegroeid is denk ik.  
INTERVIEWER: Ja Zijn er nog dingen waaraan u denkt dat je zeker nog wilt vertellen? Iets over zijn 
invaliditeit?  
RESPONDENT: Momenteel schiet me niks binnen, ik denk dat ik het meeste verteld heb. Meer zelfs 
dan, ik heb me dingen herinnerd van zolang geleden, ik heb zoveel andere dingen aan mijn hoofd.  
INTERVIEWER: Zo dan heb ik al mijn vragen gesteld. Dank u wel dat u het verteld hebt.  
 

4.2. Dirk Janssens  

INTERVIEWER: Zo in ieder geval bedankt, om mij ter woord te staan. Dat is supertof. Het is eigenlijk 
nog maar heel recent dat ik deze onderzoekspiste heb opgenomen. Uhm ik heb drie jaar lang 
gewerkt rond een onderzoek rond de heropvoeding van de invalide soldaat, in de Belgische. 
RESPONDENT: Ah ja de Belgische.  
INTERVIEWER: Omdat ik had gezien dat voor Engeland, Amerika, Australië al heel wat studies 
bestonden.  
RESPONDENT: Ja? 
INTERVIEWER: Men had al heel wat onderzoek gedaan, maar voor België was dat er nog niet. En ik 
dacht hoe komt dat nu, waren er misschien geen invalide soldaten in België, maar dat is natuurlijk 
niet zo. Er zijn er uhm in ’18 hebben ze er officieel 6000 geteld, maar halverwege de jaren 30 waren 
het er al 40.000 ongeveer aangesloten bij de invalide bond.  
RESPONDENT: Bij de invalide bond ja.  
INTERVIEWER: En toen dacht ik ja hier moet echt iets mee gedaan worden.  
RESPONDENT: Ja ja. 
INTERVIEWER: En zeker nu hè.  
RESPONDENT: Ja met die herdenking hè.  
INTERVIEWER: Ja het is dat. Dat heb ik helemaal te boek gesteld. Maar nu wil ik een keer na gaan hoe 
leeft die herinnering nog.  
RESPONDENT: Ja ja... 
INTERVIEWER: bij mensen die de invalide soldaten nog persoonlijk gekend hebben.  
RESPONDENT: Ah ja natuurlijk.  
INTERVIEWER: En zo ben ik bij jou uitgekomen. 
RESPONDENT: Dat geloof ik. 
INTERVIEWER: Via een in Flanders Fields.  
RESPONDENT: Ja in Flanders Fields.  
INTERVIEWER: Ja en het dus de bedoeling van dit gesprek om een beetje dat ik u aan het woord laat 
over de herinneringen die je nog hebt aan je vader, uhm want het klopt toch hè? 
RESPONDENT: Ja ja mijn vader.  
INTERVIEWER: Ja jouw vader, hoe dat die gewond is geraakt? Ik heb een paar vragen opgeschreven 
maar ik zal u beginnen laten vertellen gewoon.  
RESPONDENT: Ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat wij daar heel weinig van wisten. Maar mijn vader is 
dus oorlogsinvalide geworden op zijn twintig jaar, of negentienjaar of toch twintigjaar of één en 
twintig jaar. Hij was juist afgestudeerd – en ik weet dat- in Leuven. Ja hij had ook landbouwingenieurs 
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gedaan. Dus landbouwingenieur ook en uhm dan is hij onmiddellijk- van wat ik nu allemaal gelezen 
heb in die boeken, want eigenlijk heeft mijn vader met ons er nooit over gesproken.  
INTERVIEWER: Is het waar? 
RESPONDENT: Hij is gestorven toen ik achttienjaar was en mijn zuster zeventien, maar der werd bij 
ons zeer weinig over gesproken. Praktisch niet eigenlijk. En mijn vader heeft dus eerst getrouwd 
geweest met zijn eerste vrouw die overleden is in het kraambed. Uhm… dus jong dat was een 
verpleegster aan het ijzer ook, en uhm dan is hij eerste zoontje een jaar nadien ook gestorven. En 
dan is hij hertrouwd- ja pas op mijn vader heeft wel wat meegemaakt.  
INTERVIEWER: Amai seg.  
RESPONDENT: Is hij hertrouwd en dan heeft die tweede vrouw de dochter, hij heeft daar een dochter 
bij. Die is ook al gestorven. Die was beperkter jonger dan ik en mijn zuster.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: En dan is die tweede vrouw ook weer in het kraambed gestorven.  
INTERVIEWER: Goh al een tweede. 
RESPONDENT: Ja bij de bevalling van een tweede zoontje. Dat opnieuw na een jaar en half, of 18 
maand ook gestorven is.  
INTERVIEWER: Amai seg.  
RESPONDENT: Ja en dan is hij hertrouwd met mijn ma en daarvan ben ik en mijn zuster en ik denk 
dat mijn vader als ik geboren ben- wacht even hè, hij is gestorven op zijn 73, mijn tiende was hij 63, 
mijn vijfde was hij 58, want ik was 18, 63 min 5 rond zijn 58 jaar.  
INTERVIEWER: 58 jaar.  
RESPONDENT: En dat is ook dan de reden voor dat ge een relatief jonge zoon vindt van een 
oorlogsinvalide.  
INTERVIEWER: Hahaha, dat is ongelofelijk.  
RESPONDENT: Ja hij is pas zo laat uhm dus nog een zoon en een dochter gekregen heeft;  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Maar ik zeg werkelijk thuis wij wisten wel uhm hij heeft een onderscheiding gekregen 
en voor de operaties- ik weet niet nog wat allemaal- hij ging continue naar het CDM altijd. Hij was 
altijd vooraan in de kerk bij de grote- ja hij was een grote oorlogsinvalide, want dat is een verschil 
tussen- dat is het enigste dat ik nog wist. 
INTERVIEWER: Ah ja?  
RESPONDENT: Er zijn oorlogsinvaliden maar dat vertrekt van iemand die verstuikt voet gehad heeft 
tot iemand die een letsel aan de voet heeft om te gaan. Een grote oorlogsinvalide waren mensen- 
zoals hij ons dat altijd verteld heeft- die ledenmaten verloren waren of gepakt door het gas, die 
werkelijk een trauma hadden opgelopen door dieje oorlog. En dan zagen we hem dus altijd op de 
eerste rij met al zijn decoraties aan, terwijl hij daar een hekel aan had. Hij was ook niet direct een 
grote voorstander van, hij was een fanatieke Belg, dat zeker en vast. 
INTERVIEWER: Ja is het waar?  
RESPONDENT: Ja jazeker en vast. Hij had enorm verering voor de koning en de koninginnen 
enzovoort hij was zeer Belgischgezind. En dan hebben we hem ook wel horen vertellen dat hij- die 
riem maar die zijn, waar die naar toe zijn weet ik niet want daar hebben we lang naar gezocht. Hij is 
dus geraakt van een schrapnel van een obus. Die zijn been juist onder de knie geraakt heeft.  
INTERVIEWER: Amai.  
RESPONDENT: Dat heeft hij wel verteld, zulke dingen vertelden hij wel.  
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: En dan heeft hij 24 uur in de modder gelegen op het slagveld en dan heeft hij met zijn 
soldatenriem constant zijn been afgebonden en dat bloed laten lopen om geen ageren te krijgen.  
INTERVIEWER: Amai.  
RESPONDENT: Ja hij had gestudeerd hij wist dat dus dat wel gevaarlijk was om hele tijd die 
bloedstroom af te klemmen en dat die wond dan niet gezuiverd werd.  
INTERVIEWER: Ja ja …  
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RESPONDENT: Nadien hebben ze hem dan gevonden en hebben ze hem achter de linies 
overgebracht ik denk naar au fleur en dan van Au fleur is hij dan overgebracht naar Engeland.  
INTERVIEWER: Naar Engeland 
RESPONDENT: En dan is hij terug naar België gekomen als oorlogsinvaliden, maar daar heeft hij veel 
minder van verteld. Uhm maar als wij jong waren wisten wij wel, dat fameus been, zijn vals been dat 
was iets verschrikkelijk.  
INTERVIEWER: Is het waar? 
RESPONDENT: Ja dat was een harnas dat was met leder, met scharnieren met oud ijzer. En als kind, 
we waren vijftien moesten wij soms dat naar boven of naar beneden dragen en daar hadden wij een 
enorme hekel aan.  
INTERVIEWER: Is het waar?  
RESPONDENT: Ja met dat been, dat was iets vies. Ja ik heb nog altijd een hekel- ik weet niet of je die 
oude dinges ook hebt, die nu zo op rommelmarkten verkocht worden zo voor je voeten, om je 
schoenen in te steken.  
INTERVIEWER: Ah ja ja. 
RESPONDENT: Maar aan dat been was er ook zo’n voet. Ik heb een enorme hekel aan die houten 
voeten dat is herinnering waarvan ik- maar enfin waar ik last mee heb.  
INTERVIEWER: Ja dat kan ik me voorstellen.  
RESPONDENT: Ja dat is, dat houten been voor de rest moest ik zeggen kon die man er enorm goed 
mee marcheren. Enkel in de zomer als het heel warm was had hij last van verwondering en 
verbandingen. Hij kon er redelijk goed- hij is nooit een morfine man geworden, terwijl velen dat wel 
zijn geworden, maar we konden die thuis, we hadden een zeer groot huis, maar ik kan u zeggen we 
konden hem horen huilen van als wij in deze kamer zaten en hij daartegenover in die andere kamer 
was. De straat over was, hij kon roepen en huilen van de pijn, van die fantoompijnen in die 
amputatie.  
INTERVIEWER: Amai.   
RESPONDENT: Nu schijnt dat allemaal beter, dat was allemaal veel primitiever rond die tijd. Daar 
heeft hij heel zijn leven last van gehad.  
 
INTERVIEWER: Amai en dan moest die waarschijnlijk die wonden verzorgen? 
RESPONDENT: Neen dat niet meer 
INTERVIEWER: of ingebonden?  
RESPONDENT: Ja natuurlijk, want met dat been moest daar een kous overtrekken en dan in die leren 
hoes- dat herinner ik me nog allemaal die dingen- dat was het eigenlijk wat wij weten.  
 
INTERVIEWER: En is dat ook iets waar jullie bij betrokken werden? Of je moeder? 
RESPONDENT: Ja wij moesten dat been naar boven of onder dragen bijvoorbeeld, dat verzorgen van 
dat been daar waren we te jong voor. Hij is gestorven als ik achttien jaar was en mijn zus zeventien 
dus wij zaten in- hij is gestorven als ik in mijn laatste humaniora zat.  
INTERVIEWER: Ah ja. 
RESPONDENT: Ja ja.  
 
INTERVIEWER: Ja en was het dan uw moeder die dan meehielp bij de verzorging van het been?  
RESPONDENT: Ja ja, maar hij zelf ook veel hè. Hij was zeer zelfstandig en hij kon enorm tegen pijn, 
deed alles zelf, hij marcheerde nog veel mee uhm dat veel mensen van Sint-Nikklaas- daar woonden 
wij toen- wisten zelfs niet dat hij een houten been had.  
 
INTERVIEWER: Dus als hij stapten kon je dat eigenlijk niet zien?  
RESPONDENT: Weinig. 
INTERVIEWER: Moh?  
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RESPONDENT: Die mankte een klein beetje. En als hij goed marcheerde en hij had geen wonden van 
die riemen, want dat was een heel harnas van riemen om dat been omhoog te houden. Ik zal u eens 
direct zeggen hoeveel dat woog, ik denk toch dat spel was van twaalf a dertien kilo. 
INTERVIEWER: Dat is ongelofelijk.  
RESPONDENT: Ja nu die kunstbenen die wegen niks hè.  
INTERVIEWER: Neen neen en die 
RESPONDENT: En die zijn ook nog mooi hè. Ja want dat was werkelijk ja een harnas  
 
INTERVIEWER: Ja en had je het gevoel dat die echt probeerde te verstoppen? Om er zo normaal 
mogelijk uit te zien?  
RESPONDENT: Hij wilde er absoluut niets van tonen, daarom zoals ik zei veel mensen wisten het niet. 
Heeft hij het zeker nooit verteld.  
 
INTERVIEWER: Hij liep dus ook niet rond met decoraties?  
RESPONDENT: neen neen zeker niet.  
 
INTERVIEWER: Eigenlijk was dat een stuk verleden dat hij achter zich wou laten?  
RESPONDENT: Ja ik denk dat, ik denk dat, hij heeft altijd een hekel gehad aan decoraties en 
onderscheidingen dit of dat. Dat was zijn ding niet.  
INTERVIEWER: Amai. Dat moet toch een enorme indruk hebben moet nalaten?  
RESPONDENT: Ja dat heeft een enorme indruk nagelaten. Dat in alle geval.  
 
INTERVIEWER: Zijn er nog zo voorbeelden, want u zei daarnet als ik op de rommelmarkt loop en ik 
zie zo een voet liggen dan word ik daar ambetant van, zijn er nog zo’n dingen?  
RESPONDENT: Ambetant van… ik ga nooit zo’n ding kopen neen om in mijn huis te zetten. De 
mensen kopen van die oude dingen als sierelement gelijk ik zilver koop of ander oud ding, of weet ik 
veel of zoals mijn oude vazen. Haha maar hij neen bah dat zijn dingen die wij ons allen wel 
herinneren maar de rest was dat de kerk waar hij naar toe ging. Altijd correct aanwezig en ene keer is 
hij ontvangen geweest door Boudewijn toen die nog maar pas koning was. Dat herinner ik mij me 
ook nog. Ah ja dat was op de markt van Sint-Niklaas. We zagen ook altijd dat die een groep- altijd, we 
zijn dat pas beginnen beseffen denk ik, ik denk als we acht of negen jaar waren dat we zelfs nog niet 
wisten, nog niet dat hij een houten been had. Maar toen we tien, elf a twaalf jaar waren wisten we 
dat en dan zagen we ook altijd die groep oorlogsinvaliden verkleinen. Ik denk geloof op het einde dat 
die groot-oorlogsinvaliden altijd thans die waren in het begin- ik herinner me die namen nog meneer 
Castille, meneer… 
INTERVIEWER: Is het waar?  
RESPONDENT: Jaja en dan is die overleden en dan weer die, ik denk toen hij gestorven is dat er nog 
drie waren in Sint-Niklaas, echt groot-oude oorlogsinvalide van ’14-18.  
 
INTERVIEWER: Je zegt dat je die namen nog herinnert hoe komt dat dan? Kwamen die mensen dan 
thuis of?  
RESPONDENT: Omdat hij erover babbelde. 
INTERVIEWER: Hij babbelde daarover? 
RESPONDENT: Ja en zei voilà van de morgen zei hij dan die was er niet of die was er niet, want die 
was ook nu weer ziek enzovoort enzovoort.  
INTERVIEWER: En dat tendium dat werd gespeeld op elf november?  
RESPONDENT: Ja op elf november. 
INTERVIEWER: Ter herinnering van de oorlog?  
RESPONDENT: Ja dat was telkens voor de oorlog en dan waren daar dan de plaatste commandant 
van de legereenheden, de officiële dinges zoals het nog altijd is, maar nu is dat zakelijk voor de 
mensen die van ‘40-45 zijn, want ik denk niet dat er nog rondlopen van ’14-’18 zijn. 
INTERVIEWER: Neen de laatste is een paar jaar geleden gestorven.  
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RESPONDENT: Ja ja.  
INTERVIEWER: Die was 100 of zo. 
RESPONDENT: Ja maar dat was geen oorlogsinvalide. Dat was… 
INTERVIEWER: Dat is juist iemand die het had meegemaakt.  
RESPONDENT: Iemand die het meegemaakt had.  
INTERVIEWER: Was dat een Engelsman? 
RESPONDENT: Ik geloof in Engeland dat is nog niet zo lang geleden?  
INTERVIEWER: Ja ik denk het ook, amai.  
RESPONDENT: Maar ik denk bij de Belgen dat het al langer geleden is.  
INTERVIEWER: Ja ja ik denk het ook.  
En werd er in jullie huis dan bepaalde specifiek ingericht, in het licht van de handicap van je?  
RESPONDENT: Neen… hij dat allemaal- hij kon er zelfs de trap mee op.  
INTERVIEWER: Is het echt?  
RESPONDENT: Ja ja ja. 
 
INTERVIEWER: Had die dat dan ergens geleerd of?  
RESPONDENT: Volgens mij hebben ze dat hem beginnen aanleren volgens dat ik zie in Engeland dat 
hij daar is beginnen revalidatie zogezegd en leren lopen met dat kunstbeen.  
Ja, ik denk dus dat altijd zo geweest is, vanaf het begin. En die zijn wel verbetert, maar als ik nu zie 
wat een kunstbeen is nu hebben ze binomische benen 
INTERVIEWER: Ja je kunt dat niet vergelijken hè?  
RESPONDENT: Neen dat valt niet te vergelijken.  
INTERVIEWER: Ik denk zoals je het daarnet zei, dat waren marteltuigen.  
RESPONDENT: Dat waren marteltuigen echt… 
INTERVIEWER: Ja hè.  
RESPONDENT: En bij ons knelt eens een schoen, en dan voelen we eens hoe verschrikkelijk dat is, 
maar dat knelde langs allen kanten, zeker hij was redelijk zwaar en ja in de zomer hij zweette hard en 
dan ja dat koord dan krijg je open wonden hè.  
INTERVIEWER: Ja ja amai.  
RESPONDENT: Hij bleef er mee lopen.  
INTERVIEWER: Amai straf hè ja.  
RESPONDENT: Ja.  
 
INTERVIEWER: En waren dat dingen die u met uw vrienden vertelden of was dat iets?  
RESPONDENT: Neen, neen. 
INTERVIEWER: Een soort taboe?  
RESPONDENT: Ja dat was een soort taboe, ik denk niet dat ik ooit in college ook maar iets over 
gezegd heb.  
INTERVIEWER: Neen. 
RESPONDENT: Ik denk het niet. 
INTERVIEWER: Neen. 
RESPONDENT: Ik denk het niet, de mentaliteit was dan ook gans anders dan nu hè. We leefden in een 
veel strenger systeem. Nu zou dat misschien meer verteld worden, ik weet het niet. Maar wij in elk 
geval niet in het college.  
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Neen neen. 
 
INTERVIEWER: Maar dus als ik u goed begrijp was dat niet zo voor u vader zoiets van dit is het 
symbool waarom ik de oorlog heb meegemaakt?  
RESPONDENT: Neen.  
 
INTERVIEWER: Het was iets dat hij wilden wegstoppen?  
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RESPONDENT: Hij stopte groot gedeelte weg, want als hij erover babbelde was dat dikwijls met zijn 
broer, die in Holland woonde en die een beetje jonger was dan hem en die tijdens de oorlog altijd 
zijn ouders op de hoogte gehouden heeft en ook over de grens gegaan is door de elektrische draad 
aan de grens tussen Holland en dingen om brieven over te smokkelen om zo naar Engeland  
INTERVIEWER: Amai!  
RESPONDENT: En die dat was ene die veel vertelden, maar die is zelf nooit soldaat geweest maar die 
vertelden wel wat hij allemaal gedaan heeft om contact op te pakken met in London of het dat juist 
was dat durf ik niet meer te zeggen enne dan de verhalen van de broer die voor zijn- er zitten ook 
veel brieven in die doos van mijn vader die schrijft maar dat heb ik nog maar allemaal recent 
gevonden hè.  
INTERVIEWER: Ja amai.  
RESPONDENT: Die schrijft naar zijn broer dat hij zijn been kwijt is.  
INTERVIEWER: Is het waar?  
RESPONDENT: En dat hij dat zeker niet mag zeggen aan de vader en de moeder.  
INTERVIEWER: Is het waar?  
RESPONDENT: Ja ja enzovoort, dat zijn emotionele brieven dat wel 
INTERVIEWER: Ja amai dat is straf.  
RESPONDENT: Wij hebben die vroeger nooit gelezen omdat het nogal moeilijk is om te lezen.  
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Ze hebben die nu gedigitaliseerd en kan je dat wat vergroten dat geschrift en 
daardoor kan je het beter lezen. 
INTERVIEWER: Amai, en is dat voor u een manier om misschien bepaalde zaken die je niet wist over 
je vader om… 
RESPONDENT: Ja ik vond dat zeer interessant...  
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Absoluut, het ganse verhaal vanaf dat hij uhm het leger vertrokken is tegen de grens 
en het gans terugtrekken doorheen België. Hij is dan zelfs doorheen zijn eigen stad geweest waar hij 
woonden met het leger. Dat lees je daarin maar dat is nooit verteld. En zo hoe dat ze achter de linies 
geraakt zijn door Frankrijk om de troepen aan de IJzer te versterken en dan eindigt het boek wanneer 
hij gewond is.  
 
INTERVIEWER: Ja maar hij heeft niet geschreven over hoe dat hij leren leven heeft met het feit 
dat?  
RESPONDENT: Neen! Het waren boeken die- de boeken die we hebben zijn voor de verwondering, 
niks meer van daarna meer.  
INTERVIEWER: Niks meer.  
RESPONDENT: Neen en ik weet daar ook niks van, want daar werd thuis nooit iets over verteld.  
 
INTERVIEWER: En heeft u er een idee van hoe dat zijn vader en zijn moeder reageerden toen hij 
terug thuiskwam?  
RESPONDENT: Neen, want wij hebben ze nooit gekend hè. Zijn eerste vrouw misschien mijn zuster, 
neen die heeft die ook nooit gekend want ik denk dat die gestorven zijn rond -denkt na- ja of na de 
oorlog in ’20 of ’25. Ik ben pasgeboren in ’43 dus…  
INTERVIEWER: Ja ja… 
RESPONDENT: Dat is zeker twintig jaar nadien.  
INTERVIEWER: En aangezien dat uw vader er niet veel over vertelden. 
RESPONDENT: Voilà.  
INTERVIEWER: Want dat moet wel een impact hebben op zo’n familie?  
RESPONDENT: Dat vermoed ik wel hè.  
INTERVIEWER: Iemand gaat weg met twee benen en plots komt die terug met allèèè 
RESPONDENT: Ja ja dat is een feit.  
INTERVIEWER: Ja we kunnen ons dat niet meer goed voorstellen hè? Ja.  
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En u zei dat uw vader al studies had gedaan? Of hij zat in zijn laatste jaar humaniora?  
RESPONDENT: Neen neen, laatste jaar universiteit Leuven. Hij was 22 of 23 jaar, ik denk toch ook dat 
toen landbouwingenieur toch ook al vijf jaar was. Ik weet het niet uhm stel dan nog dat het vier jaar 
was. Hij zal afgestudeerd zijn in het humaniora- hij heeft zijn humaniora gaan in Dinant  
INTERVIEWER: Ah ja?  
RESPONDENT: Het college Notredame 
INTERVIEWER: Moh?  
RESPONDENT: Ja dat bestaat nog altijd 
INTERVIEWER: Ja ja ik ken het.  
RESPONDENT: Ja daarna heeft hij Leuven gedaan, en dan onmiddellijk hij had zijn diploma en is 
binnengegaan.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Ja 
 
INTERVIEWER: En dan is hij quasi vier jaar aan het front geweest?  
RESPONDENT: Maar het enigste dat heeft hij ons wel altijd bijgebracht hij was schatrijk mijn vader. 
Wij zijn ook niet arm maar bij ons het onder drie verdeeld en het een en het ander. Maar hij was 
schatrijk en hij heeft toch niet zijn legerdienst willen afkopen hè.  
INTERVIEWER: Ochot. 
RESPONDENT: Hij was zo gehecht aan zijn land, en de verdediging dat hij toch soldaat geworden is.  
 
INTERVIEWER: Amai, en hoe komt uw vader aan die rijkdom? Dat was?  
RESPONDENT: Goh van in de 16de 17de eeuw allemaal via een tante die handelaars waren. Die 
geschiedenis ken ik goed, maar dat heeft weinig met die… 
INTERVIEWER: Ja ja natuurlijk!  
RESPONDENT: Die tijd heb ik volledig zelf opgezocht. Ik heb een volledige stamboom gemaakt en ik 
zit nu 1485, geloof ik.   
INTERVIEWER: Zo ver al?  
RESPONDENT: Ja. 
INTERVIEWER: Zo ver, de meesten geraken daar niet.  
RESPONDENT: Ja. 
INTERVIEWER: De meesten geraken niet zo ver. 
RESPONDENT: Ja dat was niet makkelijk. Ik geraak wel zo ver doordat wij bijvoorbeeld in, in de 15de 
eeuw zitten we met ridders en daar zijn analen van. 
INTERVIEWER: Ah ja. 
RESPONDENT: En stukken die je daarvan kan vinden. Want als je verder gaat, bij de gewone man loop 
je dood. De zaak is maar geïnventariseerd geworden door de kerk nummer 1 voor de officiële 
instanties. De oudste dinges vind je terug in de doopregisters en de dingen, maar ik zeg ik heb daar-  
INTERVIEWER: Dat is een groot werk geweest.  
RESPONDENT: -Het is nog niet gedaan, ik ben daar nog altijd mee bezig. Haha. 
 
INTERVIEWER: Haha allèèè. En uw vader deed dan studies uhm landbouwingenieur wat heeft die 
dan gedaan tijdens zijn leven? 
RESPONDENT: Niks. 
INTERVIEWER: Ah hij heeft niets gedaan?  
RESPONDENT: Neen neen… Hij had zoveel eigendommen die hij beheerden, en hij beheerde bossen 
en hij beheerden de landerijen uhm en hij heeft ook veel voor de polders gewerkt, bij de ontwatering 
van de polders met de dijken omdat hij daar dus die studies over had gedaan, maar dat hij dan gratis 
en voor niets. Dat was zijn hobby.  
INTERVIEWER: Moh?  
RESPONDENT: Ja ja.  
INTERVIEWER: Ja dat is interessant. Jullie leefden in Antwerpen?  
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RESPONDENT: In Sint-Niklaas. 
INTERVIEWER: Ah Sint-Niklaas.  
RESPONDENT: Sint-Niklaas.  
INTERVIEWER: Maar niet in het centrum?  
RESPONDENT: Jawel het centrum van Sint-Niklaas. Ja want een van de straten was voor de helft zijn 
eigendom. Dat nee neen op vlak van geld heeft hij nooit miserie gehad, maar op al de rest heeft hij- 
INTERVIEWER: Heeft hij veel meegemaakt.  
RESPONDENT: Ja zeer veel meegemaakt.  
INTERVIEWER: Amai. Eerst een stuk been verliezen en dan nog eens vier mensen eigenlijk 
RESPONDENT: Ja dood… Twee zoons en twee vrouwen, jaja. 
INTERVIEWER: Sprak hij daar ooit over?  
RESPONDENT: Zeker niet, nog minder. Die zoontjes hingen wel op zijn bureau, die twee zoontjes.  
INTERVIEWER: Ah ja. 
RESPONDENT: Ja dat wel, zo een grote foto op een schapenvelleke hè.  
INTERVIEWER: Is het waar?  
RESPONDENT: Ja ja.  
 
INTERVIEWER: Ja Waren er nog andere objecten in huis die aan de oorlog herinnerde? 
RESPONDENT: Aan de oorlog herinnerde niets. Niets, we vonden dat dan wel in een schuif voor die 
uhm decoraties en nog zo van die dingen, weinig eigenlijk praktisch niets.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Zo in het openbaar niets.  
 
INTERVIEWER: Ja ja. En was er iets waar je echt naar zocht omdat je dat wilden weten van hoe? 
RESPONDENT: Eigenlijk niet.  
INTERVIEWER: Neen. Meer toevallig als je? 
RESPONDENT: Neen want ik moet zeggen tot pak tien jaar wisten wij niet wat er eigenlijk gebeurd 
was. Neen dat is pas daarna gekomen, nu ben ik er veel meer geïnteresseerd dan dat ik er toen in 
geïnteresseerd was.  
INTERVIEWER: Ja ja.  
RESPONDENT: Het is ook daarmee dat we met al die dingen naar Ieper getrokken zijn om  
INTERVIEWER: Natuurlijk 
RESPONDENT: Om juist te tonen, voilà.  
INTERVIEWER: Ja amai.  
RESPONDENT: Ja. 
INTERVIEWER: Het zijn ongelofelijke documenten hè.  
RESPONDENT: Ja ja. 
INTERVIEWER: Ongelofelijk, want ik ben er al drie jaar mee bezig, en eigenlijk veel brieven ofzo... 
RESPONDENT: Neen... hij had massa’s brieven.  
INTERVIEWER: Is het waar goh, amai. 
RESPONDENT: Ja. 
INTERVIEWER: Ongelofelijk, draag er maar goed zorg voor, ik zie dat ze goed in doos zijn weggestopt. 
RESPONDENT: Jaja ze zitten goed in een doos weggestopt.  
INTERVIEWER: Hahaha. 
RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: En u zegt daarnet, hij was landbouwingenieur en hij deed niets, maar hij deed wel 
overdag?   
RESPONDENT: Ja ja… Hij was met van alles bezig, en met het beheer van zijn goederen en zijn 
eigendommen ja dat pakte veel tijd.  
 
INTERVIEWER: Hoe verplaatste die zich?  
RESPONDENT: Met een auto.  
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INTERVIEWER: Met een auto?  
RESPONDENT: Ja die had hij speciaal aanmaken, hij had al avant la lettre van die tijd een automatic 
zodanig dat hij maar één been nodig had.  
INTERVIEWER: Moh. 
RESPONDENT: Ja. 
INTERVIEWER: Moh en heb jij daar ooit zelf nog mee gereden?  
RESPONDENT: Neen. Ik heb die wel nog gekend. Een FN, een Belgische auto van de fabriek la 
national.  
INTERVIEWER: Ja 
RESPONDENT: En die is speciaal voor hem, en daarna heeft hij nog een Minerva gehad dat ik weet. 
En daarna kwamen die automatic in serie, zoals in riesling maar enfin hij kon altijd met zijn één been 
uit de voet.  
INTERVIEWER: En wat was er dan in die eerste auto’s die FN  
RESPONDENT: Ja daar werden automatic van gemaakt avant la lettre. Dat waren een soort 
prototypes.  
INTERVIEWER: Het gas dan aan het stuur?  
RESPONDENT: Uhm 
INTERVIEWER: De Gaspedaal?  
RESPONDENT: Uhm neen, de versnellingsbak automatisch. 
INTERVIEWER: Ah  
RESPONDENT: Ja… 
INTERVIEWER: Ja ja… de ambriage was weg.  
RESPONDENT: De ambriage was weg.  
INTERVIEWER: En voor de rest gebruikte die zijn andere voet?  
RESPONDENT: Voor de rest gebruikte hij zijn andere voet, voor gas te geven en voor te remmen. Dat 
ging hè. Maar met dat been kon hij geen pedaal induwen.  
INTERVIEWER: Moh, amai. 
RESPONDENT: Fietsen was juist hetzelfde. Dat herinner ik me wel nog dat zijn ene pedaal van zijn 
fiets die was fiks gemonteerd, die stond iets hoger op die buis en daar zette hij zijn voet op en met 
zijn andere been draaide hij rond, ja dat is juist, dat herinner ik me ook nog.  
INTERVIEWER: Moh, ongelofelijk. Dus die pedaal hadden ze vast gemaakt? 
RESPONDENT: Die ene pedaal die toch niet diende, en die andere draaide hij rond met zijn goed 
been. Was dat nu zijn- ik denk dat het zijn links been was dat afgeschoten was.  
INTERVIEWER: Zijn linkse been?  
RESPONDENT: Ja ik denk het. 
INTERVIEWER: Amai.  
RESPONDENT: Ik denk het. In alle geval hij draaide maar met één been de pedaal.  
INTERVIEWER: Ja ja. 
RESPONDENT: Hij kon daar redelijk goed mee weg.  
INTERVIEWER: Amai.  
RESPONDENT: Ja en dan stopte hij daarvan voor zijne stok. Want hij had altijd een stok bij, een 
wandelstok.  
INTERVIEWER: Ah ja. 
RESPONDENT: En die stak hij van voor in zo’n houder op zijn velo.  
 
INTERVIEWER: Ongelofelijk en als die dan thuis kwam had die dan een speciale plaats voor die stok 
ofzo?  
RESPONDENT: Die stond een beetje overal. Hij had er zoveel. We hadden een zeer groot huis, we 
hadden ook vijf of zes man personeel van een tuinman en meiden enzovoort.  
INTERVIEWER: Amai ja. Hij liet die stok dan maken om?  
RESPONDENT: Goh ja waar hij die stokken dan haalden.  
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INTERVIEWER: En zijn been had ook geen vaste plek?  
RESPONDENT: Dat wel ja! Ja zijn been stond normaal in een kast. Hij had drie of vier benen, altijd een 
reserve hè.  
INTERVIEWER: Ah ja.   
RESPONDENT: die firma heette van Hollebeken, geloof ik. Die kwam van Antwerpen, maar ik ben 
daar nooit voor om geweest. 
INTERVIEWER: Moh, en je moest dan zelf naar toe. 
RESPONDENT: Hij reed ernaartoe. 
INTERVIEWER: Ja hij reed ernaartoe. 
RESPONDENT: Ja want dat moest aangemeten worden en dat heb ik niet meegemaakt. Van die 
dingen weet ik niks van, maar hij had zo een verschillende benen, ik denk zeker drie, denk ik. Er stond 
één boven, één beneden en we hadden groot buitenverblijf in Aalst daar stond er ook één. Enfin dat 
stond overal, waarschijnlijk ook omdat weleens in pan viel die dingen, denk ik.  
INTERVIEWER: Jaja dat er vijs verloor? 
RESPONDENT: Of dat er een ribbeke brak, haha.  
INTERVIEWER: Dan moest dat gerepareerd worden. 
RESPONDENT: Ja dan moest dat gerepareerd worden.  
INTERVIEWER: Terug wat olie aan draaien als het piepte.  
RESPONDENT: Jaja. 
INTERVIEWER: Maakten dat lawaai?  
RESPONDENT: Neen. 
INTERVIEWER: Neen?  
RESPONDENT: Dat moet ik wel zeggen, je hoorde dat niet dat was geluidloos. Dat is een feit. Dat was 
wel ja ja. 
 
INTERVIEWER: Heb je er ooit met je moeder over gesproken?  
RESPONDENT: Neen want mijn moeder was een graf. Ja… 
INTERVIEWER: Is het waar?  
RESPONDENT: Ja dat was een onbereikbare vrouw.  
INTERVIEWER: Moh. 
RESPONDENT: Zeer moeilijk. 
INTERVIEWER: Ja?  
RESPONDENT: Ik heb meer met mijn vader gesproken dan met mijn moeder. Mijn moeder was, ja, ik 
weet dat niet, dat was een redelijke kille. 
INTERVIEWER: Zij deed dan het huishouden?  
RESPONDENT: Neen, ze heeft nooit iets moeten doen. Nochtans zij was de meid geweest, een van de 
meiden heeft hij toen gepakt. De twee vorige waren van adel allèèè of toch van zeer rijke mensen 
toch. Ik denk dat hij daar zijn buik van vol had.  
INTERVIEWER: Van die adel? 
RESPONDENT: Ja van die dingen. En dan heeft hij mijn moeder, mijn moeder was een van de mindere 
meiden, want er was ook een gouvernante in huis voor die tweede dochter, voor die vorige dochter 
dus. En zo er was dus ook een gouvernante, er waren meiden er was van alles. En mijn moeder was 
eigenlijk niet, enfin ja hij zal er verliefd op geworden zijn of? Van die verhalen hebben wij nooit iets 
van gehoord.  
INTERVIEWER: Is het waar?  
RESPONDENT: Mijn moeder is 95 geworden geloof ik of 97 maar ze heeft daar nooit iets over verteld, 
nooit.  
INTERVIEWER: en weet je waar ze elkaar hebben leren kennen? 
RESPONDENT: Neen niks van, niks niks. Ja bij hem thuis dat weten we, zij heeft gewerkt bij ons. Ze 
werkten bij ons.  
INTERVIEWER: Ja oké. 
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RESPONDENT: Daar hebben ze elkaar zeker leren kennen, ik zou niet weten waar anders, maar voor 
de rest weet ik niks.  
INTERVIEWER: Dat is straf hè. 
RESPONDENT: Ja… 
INTERVIEWER: Dat waren ook andere tijden hè?  
RESPONDENT: Ja totaal andere tijden. Totaal anders, ja… dat was… 
INTERVIEWER: Want als je een kind krijgt dan wil je daar goed mee overeenkomen.  
RESPONDENT: Ja dat was helemaal anders.  
INTERVIEWER: Want vroeger- Je wilt er toffe dingen mee doen.  
RESPONDENT: Oeh neen, ja we werden opgevoed zo streng mogelijk.  
INTERVIEWER: Was dat streng?  
RESPONDENT: Ah ja, mijn vader was zeer streng. De Jezuïeten waren ook streng he. Wij zaten ganse 
dagen in het college, met zondags er ook bij. Zondag nog mis en dan studie en in de namiddag lof. 
Dus wij waren zeven dagen op zeven in het college.  
INTERVIEWER: Ongelofelijk. 
RESPONDENT: Dat kunnen de mensen zich nu niet meer voorstellen. Elke morgen om zeven uur naar 
de mis. 
INTERVIEWER: Mocht je dat nu doen, dan zouden ze je beschuldigen van mishandeling.  
RESPONDENT: Tuurlijk tuurlijk. Ik heb niet veel van ondervonden, maar er waren leraars die met de 
losse handen durfden te slaan, nu zetten ze die in de bak.  
INTERVIEWER: Is het echt? 
RESPONDENT: Ja die van nu hè. 
INTERVIEWER: Ah ja moest dat nu gebeuren.  
Hahaha 
Het zou niet lang duren 
RESPONDENT: Neen het zou niet lang duren dat denk ik.  
 
INTERVIEWER: Die strengheid van uw vader, dat was dan met regels?  
RESPONDENT: Ja hij was, zeer correct zeer streng ja ja.  
INTERVIEWER: Bijvoorbeeld in wat uitte zich dat? Kan je daar een voorbeeld van geven? 
RESPONDENT: Goh ja, alles moest perfect zijn. En alles moest correct zijn. En hem tegenspreken 
moesten we al zeker niet doen. En aan tafel- dat hier is ook een tafel van bij ons maar die was nog 
groter want daar zaten tussenstukken tussen- en wij moesten aan tafel zitten op voorhand, 
stilzwijgen zo nergens aankomen, handen op de tafel en dan kwam hij binnen. En moesten wij 
zwijgen. Dan zette hij zich, tikte op het glas en begon hij te spreken. Maar zonder, we mochten niet 
spreken zonder dat hij zei: zeg het nu eens.  
INTERVIEWER: Is het waar?  
RESPONDENT: Ja dat was geen kakofonie. En mijn moeder zweeg toch, die had schrik denk ik. Die 
had ook niks te vertellen, denk ik.  
INTERVIEWER: Je weet dan eigenlijk ook niet wat je moeder dan deed eigenlijk?  
RESPONDENT: Goh? Pfff die maakten zo van die handwerken enzovoort naaien en brocheren 
noemden men dat. Uhm en tapijten maken en zo van die dingen. Dat is zo ‘semenatappijt’ dat was zo 
in de tijd- ge hebt de onderkant van uw tapijt en daar liepen vanonder bepaalde naden die garen er 
door staken en dan had ge een tapijt gemaakt. Dat was een systeem van Turkije ofzo dat daar 
gemaakt werd en dan hier door de betere klassen, zogezegd waren er mee bezig.  
INTERVIEWER: Amai.  
RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: Andere tijden. 
RESPONDENT: Totaal andere tijden.  
INTERVIEWER: En gingen jullie bijvoorbeeld op reis ofzo?  
RESPONDENT: Uhm twee keer of zo zijn we geweest. Uhm naar Lourdes om- want hij was absoluut 
niet katholiek, maar mijn moeder wel, maar hij is dan toch mee gegaan naar Lourdes omdat mijn 
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moeder dat wilden. Ik moet ook serieus ziek geweest zijn rond mijn één jaar en half, rond dezelfde 
tijd als die andere jongens en midden in de oorlog was dat, maar dan die van ‘40-45 en dan konden 
ze niet aan penicilline geraken. En dan heeft hij toch een vrij geleiding gekregen om naar Gent te 
rijden voor penicilline en hij had een auto en hij mocht er mee rijden. En hij is er dan om gereden en 
ben er blijkbaar doorgekomen, want ik zit hier nu nog.  
INTERVIEWER: Amai.  
RESPONDENT: Dan is hij toch een keer mee naar Lourdes gegaan om de Lieve-Vrouw te bedanken 
omdat mijn ma er zoveel voor gebeden had, dat ik niet dood ging gaan. Ik ben niet doodgegaan het is 
goed gekomen, haha. 
INTERVIEWER: Dus ze bestaat misschien toch?  
hahaha 
RESPONDENT: Voilà.   
INTERVIEWER: En toen was jij ook mee naar Lourdes?  
RESPONDENT: Ja en men zuster ook, dat was met vier.  
INTERVIEWER: Ah ja met vier. 
RESPONDENT: Voor de rest eens naar zee, maar dan ging hij niet mee. En voor de rest zaten we altijd, 
we zaten altijd – hij had een domein in Haesedonck van 40 hectare waar we ezelekes en paarden, we 
hadden van alles. Op dat gebied, we hadden geen noodzaak om te reizen. We wisten ook niet beter.  
INTERVIEWER: In Haesedonck hadden jullie ook een huisje?  
RESPONDENT: Dat was een klein kasteeltje.  
INTERVIEWER: Een klein kasteeltje.  
RESPONDENT: Ja ja  
INTERVIEWER: Amai, dat was dan hele dagen buiten spelen dan?  
RESPONDENT: Wablieft? Ganse dagen buiten spelen in de bossen en er was boerderij was, die ook 
van hem was, maar daar zat een pachter op. Wij zaten veel bij die boer want dat was plezierig hè, de 
koeien gaan melken en de varkens eten geven enzovoort enzovoort.  
 
INTERVIEWER: Uw vader was een zeer gerespecteerd man?  
RESPONDENT: Absoluut, oehlala. Als hij gestorven is – ik denk dat er uhm-  toch een stoet van een 
kilometer achter zijn dingen ging, zeker.  
INTERVIEWER: Amai.  
RESPONDENT: Ja ja zeer gerespecteerd. 
INTERVIEWER: Amai, en weet je wat er gebeurd is met zijn prothese achteraf?  
RESPONDENT: Die zijn weggedaan. 
INTERVIEWER: Weggedaan?  
RESPONDENT: Dat is al weggedaan. 
INTERVIEWER: Jaja 
RESPONDENT: Dat zou ik niet willen bewaren hebben eerlijk.  
INTERVIEWER: Dat zou raar zijn?  
RESPONDENT: Ja zou heel raar zijn. Zeer raar.  
INTERVIEWER: Ja 
RESPONDENT: Ik zeg het u, zelfs zo’n voet als ik dat bij mensen zie staan, dan denk ik hoe kunt ge dat 
nu in huis halen.  
INTERVIEWER: Ja, ik zou dat ook niet doen.  
hahaha 
RESPONDENT: Toch het zijn geen voeten van een been eigenlijk hè, het zijn zo van houten voeten om 
in uw schoenen te schuiven van vroeger. Nu wordt dat ook niet meer gebruikt.  
INTERVIEWER: Dat is waar.   
RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: Amai. Het is ongelofelijk hoe dat zo’n oorlog- 
RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: -Blijft meeslepen hè. 
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RESPONDENT: Ja dat is een feit.  
INTERVIEWER: En in het geval van uw vader, letterlijk een beetje sleepte met zijn been.  
RESPONDENT: Ja ja.  
INTERVIEWER: Ja. Dat moet voor duizenden families het geval geweest zijn.  
RESPONDENT: Absoluut absoluut absoluut, want ik heb eigenlijk contact gehad- er kwamen weinig 
mensen, allèèé ja er kwamen wel veel mensen al die pachters kwamen om hun pacht te betalen en 
hun huur te betalen.  Er kwamen veel mensen bij ons, maar niet twee of drie heb ik er gezien van die 
oud oorlogsinvalide, maar zeker niet meer. Die twee of drie waren waarschijnlijk waarmee redelijk 
kameraad mee was.  
INTERVIEWER: Dat was die Kastels? 
RESPONDENT: Ja Kastels, dat is een naam die ik me nog kan herinneren, tegen de andere weet ik 
zelfs niet.  
INTERVIEWER: En hadden die een zichtbare verminking?  
RESPONDENT: Ja die Kastels die was een arm kwijt. Ja dat herinner ik me nog die had altijd zo’n losse 
mouw hangen. 
INTERVIEWER: Ja ja. 
RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: En van die andere man weet daar je nog iets van?  
RESPONDENT: Ja die was ook een been kwijt. Volgens dat papa heeft verteld – want die ging heel 
moeilijk- ma papa schijnt, volgens dat hij zei had hem geluk dat hij nog zijn kniegewricht nog had. En 
die andere man was tot vanboven. En het schijnt volgens mijn vader het zo een kunstbeen nooit 
goed, of moeilijker te verbergen, moeilijker om mee te gaan. Zolang dat ge uw knie nog had.  
Telefoon rinkelt.  
INTERVIEWER: Ja, sorry hoor. Ik ga dat stilzetten. Ik denk dat het men vrouw is om te vragen of ik 
goed ben gearriveerd.  
RESPONDENT: Haha. 
INTERVIEWER: Ik zal haar straks een berichtje sturen. Ja men verontschuldigingen nog een keer van 
vorige week.  
RESPONDENT: Oh dat is nikske, ik heb tijd.  
INTERVIEWER: Ja met kleine kindjes. Hun ziektes kan je niet voorspellen hè 
RESPONDENT: Neen ziektes kan je niet voorspellen, zeker niet.  
INTERVIEWER: Ze had zo’n drie dagen 41 graden.  
RESPONDENT: Oei dat is veel.  
INTERVIEWER: Dus uhm.  
RESPONDENT: Dat is niet goed. 
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Je kan daar stuipen van krijgen.  
INTERVIEWER: Ja en je moest ze dan in het badje zetten.  
RESPONDENT: Ja om af te koelen. 
INTERVIEWER: En ze heeft dan ook nog de windpokken bij, ze stond vol met windpokken.  
RESPONDENT: En ze is erdoor nu?  
INTERVIEWER: Jaja ze is erdoor. 
RESPONDENT: Alle vooruit. 
INTERVIEWER: Terug de oude. Ik ga nog een keer kijken wat ik had.  
RESPONDENT: Ja meer kan ik eigenlijk niet direct nu bijbrengen.  
INTERVIEWER: Maar ik veronderstel dat uw vader dan ook een oorlogspensioen had?  
RESPONDENT: Ja ja. 
INTERVIEWER: Een invaliditeitspensioen. 
RESPONDENT: Ja, dat was niet zoveel, maar zijn normen lagen dan misschien ook wel wat hoger.  
Hahaha. 
INTERVIEWER: Ja, voor hem was dat. 
RESPONDENT: niks. 
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INTERVIEWER: Een niemendalletje. 
RESPONDENT: Een niemendalletje. 
INTERVIEWER: Misschien voldoende, de onkosten van de prothese te bekostigen of zo? 
RESPONDENT: Dat weet ik niet. Hij kocht er vier of vijf tegelijk, dat denk ik niet. Ik heb daar eigenlijk 
geen- het kan wel dat er gegevens van in zitten in die doos maar hoeveel dat was. Mijn ma heeft ook 
gans haar leven een pensioen getrokken van een groot oorlogsinvalide.  
INTERVIEWER: Ah. 
RESPONDENT: Die heeft dat blijven trekken tot dat ze gestorven is. Hoe lang is ze nu al dood, toch al 
tien of vijftien jaar denk ik.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Die heeft dat getrokken, want dat had te maken met frontstrepen.  
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Dat herinner ik me nog, maar voor de rest weet ik niet wat een fronstreep is.  
INTERVIEWER: Neen. 
RESPONDENT: Neen?  
INTERVIEWER: Een frontstreep is een symbool voor het aantal maanden dat je aan het front hebt 
gezeten tijdens de oorlog. 
RESPONDENT: aaaah zo. 
INTERVIEWER: Hoe meer frontstrepen dat je had, hoe meer je gevochten had tijdens de oorlog. Hoe 
meer je jezelf had opgeofferd.  
RESPONDENT: Ja. 
INTERVIEWER: Voor het vaderland, hoe meer dat men aan je wouden teruggeven.  
RESPONDENT: Ah bon. 
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Awel ja mijn mama – maar hij heeft niet zolang gevochten in/aan de IJzer zenne. Het is 
praktisch -  Hij is gewond geraakt in ‘14.  
INTERVIEWER: Ja ja. En hebt ge al een keer zijn dossier opgevraagd van uw vader, bij het 
legermuseum. 
RESPONDENT: Neen dat nog niet.  
INTERVIEWER: Je hebt zo het militaire dossier voor elke soldaat 
RESPONDENT: Bestaat dat nog? 
INTERVIEWER: Wordt dat bijgehouden.  
RESPONDENT: Ja? 
INTERVIEWER: Ja je moet dat wel op voorhand aanvragen want dat zit in Everberg, denk ik en ze 
laten dat dan overkomen naar de Saint-Connerd, het legermuseum en dat kan je daar inkijken.  
RESPONDENT: Ah dat is wel altijd interessant. 
INTERVIEWER: Ja misschien hè. 
RESPONDENT: Ja wist ik daar het bestaan niet van. 
INTERVIEWER: En je hebt waarschijnlijk het soldaten nummer nog? 
RESPONDENT: Ja dat heb ik nog allemaal. 
INTERVIEWER: Awel dan ga je dat makkelijk kunnen opzoeken hoor 
RESPONDENT: Ja dat heb ik zeker. Ik denk dat ik zelfs nog zijn invalide kaart heb en al. 
INTERVIEWER: Is het waar?  
RESPONDENT: Dat heb ik allemaal nog, ja ja. Denk ik toch. En misschien zijn oproepingsbevel 
enzovoort.  
Bekijkt zijn papieren 
Dat is van 
INTERVIEWER: Dat is goed van Dominique. 
RESPONDENT: Ja hoe noemde die nu weer Dominique van? 
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Pieter. 
INTERVIEWER: Of Piet?  
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RESPONDENT: Ah nee het is een Pieter die dat doorstuurt. 
INTERVIEWER: Ah Pieter van Throgh.  
RESPONDENT: Ja die heeft het doorgestuurd. 
INTERVIEWER: Ja juist.  
RESPONDENT: Dit is een brief van hem.  
INTERVIEWER: Amai.  
RESPONDENT: Ja. Respondent William, het is allemaal volledig proper gecatalogeerd. Aha voilà kijk 
INTERVIEWER: Aha dat is zijn vuurkaart. 
RESPONDENT: Documenten William Vanderstallen carte d’officiele del’emputé de gérère dat is dat. 
En groot Belgische oorlogsinvalide op het slagveld gekwetst, ook een lidkaart, groots invalide en 
verminkte van de oorlog. Ja.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Dat zijn allemaal, maar met deze gegevens ga ik dat allemaal vinden zeker.  
INTERVIEWER: Tuurlijk. 
RESPONDENT: Dat is een foto van hem.  
INTERVIEWER: Ah ja je lijkt er op. 
RESPONDENT: Het schijnt.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Misschien nog meer op een andere foto? 
INTERVIEWER: Ja?  
RESPONDENT: Hier zitten nog foto’s in.  
INTERVIEWER: Ah ja je lijkt er zeker op.  
RESPONDENT: Ik heb hier nog. 
INTERVIEWER: Geamputeerde. 
RESPONDENT: Ik dacht dat ik nog foto’s had, misschien dat ze ergens anders zitten.  
INTERVIEWER: Want had die ook niet bepaalde voorrechten uw vader? 
RESPONDENT: Ja ja dat weet ik nog, maar wat dat allemaal… maar wat dat allemaal waren die 
voorrechten, maar hij had zeker voorrechten dat weet ik wel.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Een beetje overal voorrechten, maar wat allemaal.  
INTERVIEWER: Ik heb ooit een keer uhm, een kaart gezien en de houder van die kaart mocht als er 
bijvoorbeeld bij de slager een lange rij stond mocht voorsteken.  
RESPONDENT: Ja zulke dingen had hij, ja ja. Dat is een feit.  
INTERVIEWER: Of op de trein? Maar ik weet niet of uw vader veel de trein nam?  
RESPONDENT: Neen dat denk ik niet.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Ah hier zijn ze, ik denk dat hier nog een gekleurde foto is. Voilà.  
INTERVIEWER: Ja. Met het uniform er nog bij.  
RESPONDENT: Wablieft?  
INTERVIEWER: Met het uniform er nog bij.  
RESPONDENT: Ja. Dat zijn allemaal foto’s dit. 
INTERVIEWER: Ja. Ongelofelijk. Is dat een ingekleurde foto?  
RESPONDENT: Ik weet niet of dat, ik denk dat het ingekleurd is. Ik vraag met af in die tijd, 1917 een 
kleurenfoto in mijn weten bestond dat nog niet.  
INTERVIEWER: Ik denk, dit hier is wel precies een foto, hier zie je duidelijk dat het ingekleurd is.  
RESPONDENT: Ja het is ingekleurd. 
INTERVIEWER: Die blosjes. 
RESPONDENT: Ja die blosjes op de wangen. Het is ingekleurd, zoals litho’s en etsen ook worden bij 
gekleurd. Dat is.  
INTERVIEWER: Ja, mooi, ja ja. Een boeiend verhaal. 
RESPONDENT: Ja. 
INTERVIEWER: Een boeiend verhaal.  
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RESPONDENT: Voilà. 
INTERVIEWER: Mij interesseert vooral- 
RESPONDENT: Ja zijn geschrift is zeer moeilijk, je ziet dat het niet makkelijk te lezen is. En ook 
volledig in het frans, maar dat is voor mij precies geen probleem. Maar toch moeilijk te lezen soms.  
INTERVIEWER: J’aime surtout la lettre de ma chère mére.   
RESPONDENT: Voila ja. 
INTERVIEWER: Parce que il relève mon moral, qui temps parfois très bas. 
RESPONDENT: Voilà ja. Ja die brieven zijn wel mooi om te lezen.  
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Ja die mannen konden schrijven, die konden het bepaalde bonboen schrijven. Anders 
schrijven ze ook boeken vol over een periode die eigenlijk maar een paar maand was.  
INTERVIEWER: Het is waar. 
RESPONDENT: En ook dat hij terwijl al die brieven schreef- ja kijk ik heb zelf zijn regiment 74 
linieregiment. Eerste compagnie d’instruction- dat ga ik zeker kunnen terugvinden. 
INTERVIEWER: Zeker. En als ik u daarbij kan helpen, graag.  
RESPONDENT: Ja dat is vriendelijk. 
INTERVIEWER: Jazeker.  
RESPONDENT: Want dat interesseert me wel om dat eens te gaan zien. Waar dat juist  
INTERVIEWER: Ja dat is goed. 
RESPONDENT: Ja dan kan ik te weten komen wat precies zijn traject is geweest.  
INTERVIEWER: Awel dat staat er allemaal in.  
RESPONDENT: Ik heb dat wel ongeveer in zijn boeken, maar dan moet je dat helemaal uitpluizen en 
daar gaat dat veel, volgens mij veel exacter zijn en op kortere termijn. 
INTERVIEWER: Om als oorlogsinvalide verklaard te worden na de oorlog moest dat helemaal 
gedocumenteerd worden.  
RESPONDENT: Ah ja ja. 
INTERVIEWER: Vanaf de verwonding hoe dat gebeurd is staat er heel uitgebreid in beschreven door 
de kapitein en de militaire overste die dat moesten rapporteren ’s avonds en dan heb je heel het 
traject zoals je het zegt. Waar zat die precies in Engeland en wanneer is die precies weer 
teruggekomen.  
RESPONDENT: Hoe noemde dat nu weer in Engeland. Dat heeft hij ook allemaal gezegd. Hij is 
overgebracht naar Folk Stone en dan van Folk Stone naar... dat weet ik niet meer.  
INTERVIEWER: Amai, ja mij interesseren vooral de herinneringen die u nog heeft aan je vader.  
RESPONDENT: Ja ja. 
INTERVIEWER: Ik denk 11 november zou u daar nog iets meer over kunnen zeggen.  
RESPONDENT: Neen ik denk het niet. 
INTERVIEWER: Waren er speciale gewoonte?  
RESPONDENT: Het maakte een indruk op ons natuurlijk. Het was zo een plechtigheid. The last post 
werd ook nog geblazen vanachter in de kerk zo. Dat was voor jonge gasten zoals wij, dertien veertien 
jaar was dat imposant.  
INTERVIEWER: Zat je dan naast je vader?  
RESPONDENT: Neen neen. Die zat vooraan. We hadden wel plaatsen direct daarna.  
INTERVIEWER: Ah ja, je zat daar met je moeder en je zus? Of met twee zussen.  
RESPONDENT: Neen neen die andere zus was veel ouder, die was niet meer thuis. Die was al 
getrouwd toen ik twaalf jaar of elf of twaalf jaar was.  
INTERVIEWER: En, ah neen zeg maar hoor.  
RESPONDENT: Ja dat was ook het rare dat ge nog eigenlijk nog een zoon vindt van ene van 14 of 18 
die nog leeft en dat komt omdat hij pas op zijn 58 jaar aan begonnen is.  
INTERVIEWER: Voor de derde keer eigenlijk?  
RESPONDENT: Ja voor de derde keer. 
INTERVIEWER: Ja voor de derde keer.  
Hahaha. 
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Ik heb ook al een verhaal gehoord van mensen die daar wat misbruik van maakten. Van de 
invaliditeit van hun grootvader. 
RESPONDENT: Dat kan. 
INTERVIEWER: Dat was een blinden en ze legden dan dingen op zijn weg en dat hij erover struikelde. 
RESPONDENT: Amai, ja dat zouden we niet moeten proberen.  
INTERVIEWER: Haha is het waar?  
RESPONDENT: Oeh neen dan zou hij laten struikelen hebben. 
INTERVIEWER: Haha.  
RESPONDENT: Neen neen oei oei. Moesten we zeker niet doen. Eerder.  
 
INTERVIEWER: Het was misschien iemand waar je van ene kant een beetje schrik van had?  
RESPONDENT: Ja schrik absoluut.  
INTERVIEWER: Ja?  
RESPONDENT: Ja absoluut en waar we naar opkeken. In het begin- ik ben geëindigd in Leuven met 
grote onderscheiding, maar uhm in het humaniora ging ik altijd vanachter- op wiskunde was ik zeer 
goed maar op latijn en hij zat altijd vooraan in het college bij het notabel dat de prijzen uitdeelde  
INTERVIEWER: Ah. 
RESPONDENT: Ik heb nooit een prijs behaald in het college. Want ge moest allemaal op dat podium 
komen in volgorde en ik zat altijd bij de twee drie laatste en als ik dan thuiskwam hè ja dat was nooit 
in orde hè. 
INTERVIEWER: Ai ai. Jouw vader was dus betrokken bij de school eigenlijk?    
RESPONDENT: Neen dat was MF dat hij in Sint-Niklaas een van de meest prominente burgers was en 
er was een arrondissementscommissaris, de burgemeester en mijn pa, en advocaten. De grote van 
de stad. En die deelden in het college- die werden opgeroepen door het bestuur van het college om 
de prijsuitdeling, aan de zeer goede leerlingen, maar dat heeft hij nooit aan mij mogen doen. Dat 
stond hem belangen niet aan zulle.   
INTERVIEWER: En kijk hij wel naar jou?  
RESPONDENT: Ja met een blik, wacht maar tot dat ge thuis zijt, hahaha. Het was meer dat. En mijn 
zuster had nog meer schrik. Ik had ook schrik maar men zuster doodsbenauwd van. 
INTERVIEWER: Ja?  
RESPONDENT: Ja. 
INTERVIEWER: En hoe kwam dat?  
RESPONDENT: Omdat hij verschrikkelijk streng was. Zij durfde hem weleens tegen te spreken. Of als 
ze haar eten niet wilden opeten was dat fataal. Dat duldde hij niet hè.   
INTERVIEWER: Amai. 
RESPONDENT: Ondanks dat hij zo rijk was, er mocht niet met geld gesmorst worden. Ik heb ooit – dat 
herinner ik me ook nog- ooit in men leven met zo’n marmere knikker had ik die laten springen ergens 
op het koerke in ons huis en die was in een raam gevlogen. Ja dan heeft hij dat eens uitgelegd dat dat 
geld kosten en dat ik een verkwister was en ik weet niet nog wat allemaal. Op dat gebied zijn we met 
een ijzeren discipline opgevoed. Ik heb daar geen spijt van. Dan kunt achteraf in het leven wel wat af.  
INTERVIEWER: Dat is waar.  
RESPONDENT: Hij is dan gestorven en toen had ik massa’s geld. En toen ben ik gaan studeren naar 
Leuven en heb ik vijf jaar, en heb achter vijf nooit een keer gebist en maar één keer tweede zit gehad 
en geëindigd met grote onderscheiding. En dat heb ik aan hem te danken, want als je een pak geld 
achter u hebt, dan loopt dat vaak verkeerd. Op die leeftijd… 
INTERVIEWER: Tuurlijk, absoluut. Dat heb ik wel nog niet goed begrepen, uw vader was gestorven 
voor dat je naar de universiteit ging?  
RESPONDENT: Ja in mijn laatste humaniora. Ja.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: Ja want ik weet, ik heb mijn romereis gemist. Hij lag op sterven en normaal op 
romereis met de retorica, ik zat wel in Latijns-wiskunde maar dat was toch retorica zogezegd. Die 
deden een romereis in het laatste jaar en ik ben niet mee geweest omdat mijn vader op sterven lag.  
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INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: Ja ja, is hij dan opgebaard geweest?  
RESPONDENT: Ja ja thuis.  
INTERVIEWER: Maar dan kon je waarschijnlijk ook niet zien dat die een prothese?  
RESPONDENT: Ah neen, neen… maar al zijn decoraties lagen er op. Van alles en massa bloemstukken. 
Alhoewel dat hij geschreven had dat er niets mocht gebeuren. En maar ja mijn moeder heeft dat dan 
niet gewild. Ze wilden dat toch alles officieel gebeurde. We waren te jong hè. Op 18 jaar ga je niet 
dicteren hoe het moet gebeuren.  
INTERVIEWER: Neen neen.  
RESPONDENT: En die oudere zuster zei zo en zo.  
INTERVIEWER: En seg was dat met militaire ere dat uw vader begraven is.  
RESPONDENT: Ja er waren dingen bij, een delegatie, de Westakker een groot kamp, legerkampen van 
Aalstdonk, en de commandant de plaatselijke commandant van de luchtmacht.  
INTERVIEWER: Met geweerschoten?  
RESPONDENT: Neen neen.  
INTERVIEWER: Dat niet.  
RESPONDENT: Neen neen neen.  
INTERVIEWER: Soms zie je dat nog een keer.  
RESPONDENT: Ah dat weet ik niet. Bij ons was het niet gebeurd. Dat zou hij zeker niet gewild hebben. 
Enfin maar ze waren bevelhebbers van Oost-Vlaanderen en van rond Sint-Niklaas want er zat ook 
luchtmacht toen. En die waren er allemaal.  
INTERVIEWER: Waar is uw vader aan gestorven?  
RESPONDENT: uhm aan aderverkalking. 
INTERVIEWER: Is het waar?  
RESPONDENT: En het schijnt toch dat dat kan gedeeltelijk deels door een verhoogde bloeddruk, uhm 
van dat gemis aan dat been. Nu wordt dat allemaal opgevangen door medicamenten. Maar toen ja 
was, dat werd afgezet en toegenaaid en het was gedaan.  
INTERVIEWER: Ja dat is ongelofelijk.  
RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: Ja en je moest het zelf zien te doen hè.  
RESPONDENT: Ja je moest maar voortdoen hè.  
INTERVIEWER: Waar ik ook nog aan het denken was, is het valt me op dat u dezelfde studiekeuze 
gemaakt heeft als je vader.  
RESPONDENT: Ja?  
INTERVIEWER: Heeft dat er ergens mee te maken?  
RESPONDENT: Ja dat heeft er zeker mee te maken met hoe dat hij ook was. En met wat hij altijd 
gezegd heeft, ben ik weldegelijk. Enfin ik wilde eerst dokter worden, dat wilt iedereen worden. In die 
tijd was het pastoor of te wel dokter. Hahaha. 
INTERVIEWER: En nu is het ruimtevaarder hè of brandweerman. 
RESPONDENT: Ja of brandweerman, een van die dingen hahaha- maar hij had me toen gezegd; 
luister de meest universele studies zijn de studies van landbouwingenieur. En dat was- nu zal dat ook 
niet meer zo zijn. Maar dat was omwille van die tijd zaten we met een kolonie in Congo en de 
landbouwingenieurs gingen voornamelijk daarnaartoe. Dat wilt zeggen ik we zaten- ik heb de 
afdeling landelijk religie gedaan in burgerlijke ingenieurs zaten mensen die spoorweg bouwden, die 
zeevaart. Maar wij hadden van alles basisbegrip. Ik geloof dat wij- ik had in mijn laatste jaar toch 
zeker twintig vakken. 
INTERVIEWER: Twintig vakken dat is verschrikkelijk.  
RESPONDENT: Ja twintig vakken, we hadden bijna gene tijde. Spoorwegbouwen, maar tegelijk ook 
veeteelt, niet dat maar er waren landbouwingenieurs die volledig met veeteelt bezig waren. En wij 
moesten van alles wat, ook stallenbouw, wegenaanleg, cursus. We hadden van alles een beetje.  
INTERVIEWER: maar allèèè. 
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RESPONDENT: Aan de andere kant kwamen wij ook buiten met een zeer ruime geest, moet ik zeggen.  
INTERVIEWER: En zat ge op kot in Leuven?  
RESPONDENT: Ja ja in de Schapenstraat.  
INTERVIEWER: In de Schapenstraat?  
RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: Ja ja.  
RESPONDENT: Van voor in de Schapen Street tegen het kerkse.  
INTERVIEWER: Tegen dat kerkse. 
RESPONDENT: Ja. 
INTERVIEWER: Ik heb ook nog vrienden gehad die in dat eerste stukje zaten.  
RESPONDENT: Ja in het eerste stukje van de Schapenstraat.  
INTERVIEWER: Als je van de ring komt dan aan je linkerkant?  
RESPONDENT: Ja ja ja.  
INTERVIEWER: Ja, maar je ging wel nog naar huis in het weekend?   
RESPONDENT: Bwa soms, soms neen niet zo veel. Mijn vader was toch dood en mijn moeder. Ik ging 
niet elk weekend naar huis.  
INTERVIEWER: Maar wel met kerstmis en?  
RESPONDENT: Ja ja natuurlijk. Ja ja maar minstens om de veertiendagen. Maar ik had het wel goed in 
Leuven.   
INTERVIEWER: Een toffe tijd.  
RESPONDENT: Een toffe tijd, jazeker. 
INTERVIEWER: En dan daarna ben je aan de slag gegaan als landbouwingenieur?  
RESPONDENT: ik heb eerst lesgegeven, maar daarna heb ik verschillende bedrijven gehad die ik zelf 
opgericht hebt. 
INTERVIEWER: Ah ja?  
RESPONDENT: Een bouwonderneming, luchtvaart zelfs, uhm allimuniumconstructie. 
INTERVIEWER: En luchtvaart wat moet ik me daar bij voorstellen?  
RESPONDENT: Een eigen luchtvaartmaatschappij. 
INTERVIEWER: Huh?  Moh?  
RESPONDENT: Ja. 
INTERVIEWER: Amai.  
RESPONDENT: Ja onze zoon is nu commandant bij ravot die vlucht met de grote airbus, ja. En men 
dochter die heeft vijf jaar uhm hoofd geweest van human resources bij Jet air. Maar die is nu HR bij 
Microsoft.   
INTERVIEWER: Amai, dat is wel iets om trots op te zijn.   
RESPONDENT: Ja ze hebben het allebei goed gedaan.  
INTERVIEWER: Amai, allèè tof.  
RESPONDENT: Ja dat is tof.  
INTERVIEWER: En een eigen luchtvaartmaatschappij, hoeveel vliegers had je dan?  
RESPONDENT: Ja dat waren kleine hè, dat waren privévliegtuigen, kleine jets. We hadden een 
vliegtuig of twaalf. En wat we veel deden in de tijd was met die doeken vliegen.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: Ja dat zie je nu niet meer. Dat is allemaal gedaan.  
INTERVIEWER: Aan de kust zie je dat soms.  
RESPONDENT: Bwa neen soms, niet veel niet meer. We volgen aan de kust soms met zes zeven 
vliegtuigen maar dat is, ze hebben die reglementen verandert dat je verder en hoger van de kust 
moest vliegen en dan is het interessante ervan af.  
INTERVIEWER: Ja. En die stonden dan ergens geparkeerd aan de kust of?  
RESPONDENT: Neen hier, ja tijdens de zomer wel anders stonden ze hier.  
INTERVIEWER: Amai, maar zelf kan je niet vliegen?  
RESPONDENT: Ik kan zelf vliegen maar mijn vrouw is piloot die heeft haar brevet.  
INTERVIEWER: Is het echt?  
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RESPONDENT: Van privépiloot hè.  
INTERVIEWER: Amai seg.  
RESPONDENT: Maar ze heeft dat ook nu niet meer onderhouden, dus dat brevet is vervallen. Ik kon 
vliegen maar ik was afgekeurd wegens een … aan men rechts helft die niks speciaal is maar als piloot 
niet goedgekeurd wordt.  
INTERVIEWER: Ja ja.  
RESPONDENT: Voilà.  
INTERVIEWER: Amai. Boeiend.  
RESPONDENT: Ik heb veel gevolgen, maar ik smokkelde me dan een goedgekeurde piloot mee. En die 
zei pakt het maar over want gij kent het ook. Haha. 
INTERVIEWER: Is het echt?  
RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: Amai.  
RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: Mis je jouw vader soms?  
RESPONDENT: Nu uiteraard niet meer hè. Maar in het begin, ja in het begin zeker. Ja ja ja.  
INTERVIEWER: Ja?  
RESPONDENT: Absoluut. Ja nu hij is gestorven in 1963.  
INTERVIEWER: Dat is al lang geleden.  
RESPONDENT: Ja dat is al lang geleden.  
INTERVIEWER: Al 51 jaar. Godverdikke.   
RESPONDENT: Hoe neen al langer niet? In ‘63 ja 51 jaar geleden. Ja.  
INTERVIEWER: Ja in het begin, miste je hem wel waar dat dan zo momenten of bepaalde 
aanleidingen?  
RESPONDENT: Ja bij mijn studies zeker, bij de universiteit voor raad, ja en dan zeker later als ik met al 
dat geld zat. Ik ben redelijk wat geld verloren met stommiteiten die ik nooit zou begaan hebben had 
ik mijn vader nog had gehad.  
INTERVIEWER: Ja?  
RESPONDENT: Jazeker. De risico’s die ik gepakt hebt, dat hij gezegd zou hebben dat ik dat nooit 
mocht doen. Dat kan niet.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Hij zat ook in de directieraad van de nationale bank enz. Dus die man had ervaring van 
financiën. Ik heb domme dingen gedaan maar het is nu zo.  
INTERVIEWER: Je hebt geleerd hè?  
RESPONDENT: Ja ik heb geleerd.  
hahaha 
INTERVIEWER: En geleefd?  
RESPONDENT: En geleefd, ja dat is een feit.  
INTERVIEWER: Moesten we het allemaal weten op voorhand zou niet tof zijn hè.  
RESPONDENT: Het zou niet plezierig zijn, absoluut niet.   
INTERVIEWER: Ik vind dat ook niet.  
RESPONDENT: Ik vind dat zeker, neen neen, dan was het leven niet de moeite, het is dat kan je 
variëren, meegaan met de tijd ook een beetje hè.   
INTERVIEWER: Je hebt al zo twee dingentjes vernoemd waar je echt geleerd hebt van uw vader 
discipline, de orde die je u zelf oplegt. En je zei ook dat hij financiële kennis had, die je ook in zekere 
zin heeft doorgegeven?  
RESPONDENT: Ja ja, ja neen waar ik zeker van ben dat hij me ze had doorgegeven wanneer hij nog 
had geleefd. Ik was nog te jong toen, als hij gestorven is. Moest hij dat me nog niet leren. Ik was daar 
toen de jong voor. Zeker na mijn universiteit had die mij andere dingen gezegd en begin nooit aan 
zoiets want dat gaat niet of dat vraagt veel te veel. Hij heeft dat bijvoorbeeld nooit gedaan. Hij heeft 
al wat hij had beheerd en rustig kalm zonder dingen voilà. En ik heb met 450 man gewerkt dat is.  
INTERVIEWER: 450 man?  
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RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: Dat is ongelofelijk, amai.  
RESPONDENT: Dat zijn natuurlijk risico’s als je dat volledig op u pakt. En dingen en natuurlijk ge zijt 
jong en de banken leggen de rode loper uit, want die man heeft toch veel geld hè. Die lopen geen 
enkele risico en ze zeggen doe maar dit en doe maar dat. Maar ja… dan doe je verkeerde dingen hè. 
Dan loop je tegen de muur soms. Veel te jong hè.  
INTERVIEWER: Onbezonnen.  
RESPONDENT: Ja 25 jaar en met zo’n massa’s personeel en ook allemaal directeurs die hun eigen 
zaken vulde, je kent dat wel. Daar moet ik geen tekeningske bij maken.  
INTERVIEWER: Ja, wat ik nog wilden vragen of dat er nog andere dingen waren die je geleerd hebt 
van je vader?  
RESPONDENT: Dat denk ik niet, ja dat je nooit mag opgeven in het leven. Hij heeft nooit opgegeven 
hè. Hij heeft nooit zijn moed laten zakken. Pessimistisch was hij nooit. Hij was streng, hij klaagde 
nooit, dat heb ik ook geleerd dat je dat niet moet doen.   
INTERVIEWER: Zelfs niet als hij van die helse pijnen had. 
RESPONDENT: Neen nooit. Dat stak hij weg, dat probeerde hij weg te steken. Neen neen nooit 
geklaagd nooit.  
INTERVIEWER: Dat moet toch een raar gevoel gegeven hebben, dat je vader  
RESPONDENT: Ja ja dat was verschrikkelijk en je hoorde dat dan. Dan verbeet hij dat. Dat vonden we 
wel verschrikkelijk, soms dat is een feit.  
INTERVIEWER: Dat kon dus gebeuren dat die ergens zat en dan plots… 
RESPONDENT: Ja ja, dat hing ook van het weer af. Dat was zeer weergevoelig, die zaak. Of 
drukgevoelig.  
INTERVIEWER: Was het dan bij slecht weer dat dan kon omslaan?   
RESPONDENT: Dat weet ik niet meer, ik denk eerder bij hoger of lager of bij vochtiger. Ja gelijk bij 
reuma vermoed ik een beetje.  
INTERVIEWER: Of bij eksterogen dat ze zeggen ze ook. Ik voel het aan mijn eksterogen.  
RESPONDENT: Ah ja.  
INTERVIEWER: Als er slecht weer op komst is.  
RESPONDENT: Ah ja hij voelde dan verschrikkelijke pijnen. Daarmee dat moet, maar hij heeft nooit 
gezegd dat het verschrikkelijk zeer deed of nooit nooit.  
INTERVIEWER: Dat is enkel van het horen dan;  
RESPONDENT: Ja “ rrrrrr” en hij pakte medicamenten maar hij heeft nooit morfine gepakt. En al de 
collega’s die hebben wat ik heb die zijn allemaal verslaafd. Ja… maar nu zijn er natuurlijk andere 
medicamenten hè.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: Amai.  
RESPONDENT: Voilà.  
INTERVIEWER: Allèè merci om zo veel te willen vertellen eigenlijk.  
RESPONDENT: Dat is geen probleem.  
INTERVIEWER: Dat is echt-  
RESPONDENT: Dat is graag gedaan.  
INTERVIEWER: Ik vind het echt interessant. Ja. We hebben het er ook eventjes over gehad via de mail 
of het misschien mogelijk zou zijn om ook een keer met je zus te spreken.  
RESPONDENT: Ja. Ik heb haar er al van verwittigd.  
INTERVIEWER: Is het waar? 
RESPONDENT: Ja en ze wilt het graag doen.  
INTERVIEWER: Dat is tof.  
RESPONDENT: Ja ja.  
INTERVIEWER: Ze woonde?  
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RESPONDENT: In Waasmunster, maar ze is nu wel een week naar Londen en daarna ik wil haar 
weleens bellen.  
INTERVIEWER: Je moet haar nu niet direct bellen, wacht maar tot dat ze terug is.  
RESPONDENT: Neen neen ze vertrekt morgen naar Londen.  
INTERVIEWER: Ah oké.  
RESPONDENT: En daarna vertrekken we naar het Zuiden van Frankrijk, voor drie weken denk ik.  
INTERVIEWER: Sowieso is het zo dat ik nog les moet geven en al.  
RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: Eigenlijk zou het goed zijn halverwege juni?  
RESPONDENT: Ah ik denk dat zou moeten gaan.  
INTERVIEWER: Zouden jullie dan al terug zijn?  
RESPONDENT: We zouden normaal terug zijn dan ja.  
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Ja dat wilt ze gerust doen.  
INTERVIEWER: Je moet ze daarvoor niet speciaal opbellen. Als je ze nog een keer hoort dan.  
RESPONDENT: Ja maar ik hoor die constant.  
Hahaha  
INTERVIEWER: Oké. Dan moet je maar vragen of ze een paar data voorstelt in half juni 
RESPONDENT: Ja  
INTERVIEWER: En dan kunnen we eens zien wat dat lukt, in mijn agenda in haar agenda. Doen we 
hetzelfde wat wij nu gedaan hebben. 
RESPONDENT: Ja perfect.  
INTERVIEWER: Hè. 
RESPONDENT: Ja dan zal ik die doos terug bij haar zetten.  
INTERVIEWER: Staat die bij haar?  
RESPONDENT: Ja die staat normaal bij haar.  
INTERVIEWER: Ah.  
RESPONDENT: Omdat zij meer plaats heeft, ze woont in een enorm groot kasteel, villa.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Ik zit hier wat kleiner. Daarmee zet ik alles bij haar.  
INTERVIEWER: Maar je zit hier goed hè.  
RESPONDENT: Jaja. 
INTERVIEWER: In een grootstad.  
RESPONDENT: Ja en mijn zuster woont veel te groot. Ik zou er niet meer willen wonen.  
INTERVIEWER: En al dat onderhoud.  
RESPONDENT: Ja al dat onderhoud, hier die tram statie kan ik naar alle kanten van Antwerpen.  
INTERVIEWER: Amai.  
RESPONDENT: Dat stopt hier om de hoek. En wij hebben hierlangs daar park, we hebben hiervoor 
groen. Ja.  
INTERVIEWER: Meer moet je niet hebben hè.  
RESPONDENT: Absoluut niet.  
INTERVIEWER: Ik vind dat ook.  
RESPONDENT: Zeker als de kinderen weg zijn is dat meer dan groot genoeg.  
INTERVIEWER: Ja het is waar. Ik heb al mijn vraagjes gesteld. Ik heb zelfs niet veel vragen moeten 
stellen, je vertelde.  
RESPONDENT: Ik heb genoeg verteld.  
INTERVIEWER: Ja En als ik je kan helpen met dat dossier graag hè. 
RESPONDENT: Dat ga ik zeker doen, als ik terug ben Frankrijk ga ik me daar mee bezig houden. Want 
ik vind dat wel interessant, ik ga dat ook aan mijn zuster zeggen.  
INTERVIEWER: Als je wilt.  
RESPONDENT: Dat traject is wel interessant dat daar helemaal in zit.  
INTERVIEWER: Wil je dat ik het opvraag? Of doe je het liever zelf?   
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RESPONDENT: Ah neen, als jij er tijd voor hebt.  
INTERVIEWER: Awel ik heb net een boek geschreven, dat was samen met iemand die werkt in het 
Legermuseum van Ever Broeck en zij is directeur geworden. Dus ik heb goeie contacten dat ze het 
een keer klaarlegt en kopieert.  
RESPONDENT: Ah dat is nog beter.  
INTERVIEWER: Dan scan ik dat in, en dan stuur ik dat op.  
RESPONDENT: Ja daar zou je me een groot plezier mee doen.  
INTERVIEWER: Voilà.  
RESPONDENT: En over wat gaat die boek?  
INTERVIEWER: Dat gaat over die heropvoeding. Als die uit is zal ik zeker eentje doorsturen.  
RESPONDENT: Ah oké.  
INTERVIEWER: Ja, maar je vader heeft er niet gezeten hè in Port-Villez in het noorden van Frankrijk.  
RESPONDENT: Neen, die heeft in Nord-Fleur gezeten.  
INTERVIEWER: Dat was eigenlijke en groot instituut waar ze alle Belgische invalide soldaten naar toe 
stuurden.  
RESPONDENT: Na de oorlog dan?  
INTERVIEWER: Tijdens de oorlog.  
RESPONDENT: Tijdens de oorlog. Ah bon? 
INTERVIEWER: Maar niet de Engelse. Je had er die in Engeland bleven en je had er die gewond zijn 
geraakt aan het front tijdens de oorlog.  
RESPONDENT: Hij zat in Nord- Fleur, er zitten foto’s bij in het instituut waar hij verbleef.  
INTERVIEWER: Is het waar?  
RESPONDENT: Want ik heb nog in zijn dossier- ah voilà hier zal wel vanachter op staan  
INTERVIEWER: Ah jaja amai.  
RESPONDENT: Dat is ergens allemaal- is dat nu Nord-Fleur?  
INTERVIEWER: Dat staat er niet op. Ah hier had hij een bord vast. Souvenir d’hospital fleur.  
RESPONDENT: Voilà.  
INTERVIEWER: Het staat er op.  
RESPONDENT: Maar waren dat nu allemaal Belgen of zaten daar ook andere tussen, dat weet ik niet 
zenne.  
INTERVIEWER: Dat zouden we wel kunnen opzoeken hè.  
RESPONDENT: Dat gaan we toch terugvinden in het verloop van.  
INTERVIEWER: Awel.  
RESPONDENT: Ja in zijn dossier.  
INTERVIEWER: Ja waarschijnlijk. Ik ga dat zeker opvragen en dan stuur ik je dat door via mail. En hier 
nog, mo ah. Ongelofelijk.  
RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: Dat dat ooit nog echt is geweest.  
RESPONDENT: Ja dat is ongelofelijk hè. Dat zijn precies de middeleeuwen hè.  
INTERVIEWER: haha ja, met de zusters in witte uniformen. Dat was hier precies een toneelstuk.  
RESPONDENT: Haha ik weet het niet. Ik betwijfel het dat mijn vader daaraan meegedaan heeft.  
INTERVIEWER: Is het waar?  
RESPONDENT: Ja er staat een kist. Dat is iets raars ja.  
INTERVIEWER: Het is zo lachwekkend opgesteld.  
RESPONDENT: Ja dat is mijn vader met dat kruiske vanboven. Wat daar de bedoeling van was, ja er 
staat ook niks op hè.  
INTERVIEWER: Want die gasten lachen ook allemaal zo, en er ligt een pet op met nummer zeven. En 
ze hebben allemaal die pet op met nummer zeven.  
RESPONDENT: Ja ze hebben allemaal zo’n rare pet op. Ja het was zevende linieregiment.  
INTERVIEWER: Ah, misschien zevende regiment ten grave dragen.  
RESPONDENT: Pfff. 
INTERVIEWER: Er staat niets op vanachter.  
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RESPONDENT: Spijtig er staat niets op.  
INTERVIEWER: Intrigerend.  
RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: Het zou me verwonderen dat daar nu echt een dooie in gelegen hebben.  
RESPONDENT: Ja daar geloof ik niks van. Dat zou heiligschennis zijn.  
INTERVIEWER: Ja want die kaarsen die ze vasthebben. In van die bierflessen.  
RESPONDENT: Die zitten in bierflessen, ja.  
INTERVIEWER: Een die een sigaret opsteekt.  
RESPONDENT: Ik zie nu ook halvelings dat een foto is van voor dat hij gewond is. Dat van soldaten is 
van zevende linie die hier of daar iets in elkaar gestoken hebben. Dat schijnt me nu geen, dat doe je 
niet in een traumatische omstandigheid hè.  
INTERVIEWER: Neen.  
RESPONDENT: Dat geloof ik nooit.  
INTERVIEWER: Ik ook niet.  
RESPONDENT: Dat zie ik niet direct zitten.  
INTERVIEWER: Staat je vader hier ook op?  
RESPONDENT: Ah dat is hier ergens op een boerderij. Zou dat niet in Holland kunnen zijn. Staat hier 
ergens iets op? Ook al niet seg. Hier zie ik hem er niet direct tussen. Uhm.  
INTERVIEWER: Hij heeft misschien de foto genomen?  
RESPONDENT: Dat zou ook wel kunnen. Ik zie hem niet tussen, er zit zeker een betekenis is. Hier 
heeft hij al een grote baard.  
INTERVIEWER: Ja hè.  
RESPONDENT: Dus dat is zeker niet van die tijd.  
INTERVIEWER: Neen dat is ervoor.  
RESPONDENT: Dit zijn gewonde soldaten.  
INTERVIEWER: Ja dat is in het ziekenhuis.  
RESPONDENT: Ja die mensen zien er, ja. Ja...  
INTERVIEWER: Een mysterie. 
RESPONDENT: Een mysterie, dat één fotoke snap ik ook niet.  
INTERVIEWER: Ja, allèèé. Ik ga je dan laten. Het was heel tof om die herinneringen op te halen.  
RESPONDENT: Voor mij is dat ook heel tof.  
INTERVIEWER: Als dat mag van u, waar we nu over gebabbeld hebben gebruiken om een artikel te 
schrijven. Voor ik het wereldkundig maak, wereldkundig op papier zet zal ik het u opsturen.  
RESPONDENT: Ja ik ken die dinges hè met de man van mijn dochter die is doctor in de Archeologie in 
Leuven, die schrijft ook veel papers van die dingen.  
INTERVIEWER: Awel ja tis dat.  
RESPONDENT: En die stuurt die mij ook soms door voor een keer te lezen. Hij heeft weer een 
volledige paper geschreven over Egypte en zijn doctorthesis was over...  
INTERVIEWER: Amai.  
RESPONDENT: Ja hij heeft zijn doctor behaald in Heidelberg.  
INTERVIEWER: Dat is nog wel gekend voor de Archeologie wereld.  
RESPONDENT: Nu zit hij in Axelvanvoort.  
INTERVIEWER: Hij doet daar de Egypte luik?  
RESPONDENT: Ja de kunst, aankoop en verkoop van de kunst. En ouwe beelden en schilderijen ja ja;  
INTERVIEWER: Ja u bent ook een kunstliefhebber hè?  
RESPONDENT: Ja ja al lang.  
INTERVIEWER: Is het waar?  
RESPONDENT: Microfotografie onder water, ik ben zelf een duiker geweest.  
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4.3.  Jan Peeters 1 maart 2015 

Oorlogsvrijwilliger: Zijn nonkel, Jan Peeters waar hij ook naar vernoemd is, was een 

oorlogsvrijwilliger. G. Peeters was opgeroepen geweest voor de oorlog.  Jan Peeters, zijn nonkel, had 

er voor gekozen om te gaan infantiliseren in het Duitse leger om zo informatie te kunnen verschaffen 

voor het Belgische leger. Het was een zeer gevaarlijke job, die hem ook fataal werd. Twee weken 

voor het einde van de oorlog is hij gesneuveld. Dit is een kwetsuur van de familie. Ook voor de broer, 

de vader van Jan Peeters was dit een grote klap. Toen zijn vader opgenomen werd in het ziekenhuis 

doordat zijn hij invalide was geworden aan zijn arm, is zijn broer en zijn vader hem komen bezoeken. 

Toen zei Jan Peeters, dus de nonkel, dat hij chance had dat hij daar nu lag. Dit vond G. Peeters heel 

moeilijk want hij was invalide voor zijn leven, later had hij er spijt van dat hij dit zo erg had gevonden 

want zijn broer was uiteindelijk overleden. Jan Peeters had dit gezegd omdat zijn vader dan niet meer 

moest vechten en veilig achter de frontlinie zat. De jonge Jan Peeters, vernoemd naar zijn 

grootnonkel, wou onbewust dan ook een gevaarlijke job uitvoeren: namelijk in het leger gegaan met 

een matierialiet, het gevaarlijkste wapen. Zijn vader was hier heel boos over. Dat is de enigste keer 

dat hij kan herinneren dat zijn vader heel kwaad op hem was.  

Zijn vader had medailles, maar die waren verstopt in een laden. Niks in het huis was zichtbaar van de 

eerste wereldoorlog. Doordat zijn broer, zijn beste kameraad gesneuveld was wou hij niks met de 

oorlog te maken hebben. Ook ging hij nooit naar de huldigingen, want dat wou hij niet. Wel ging hij 

met de kinderen naar een dag voor de kinderen van invalide soldaten. Dit werd georganiseerd door 

het dorp. Daar waren dan clowns enz. Dit was voor de kinderen een heel plezierige dag, dit was Jan 

Peeters al lang vergeten en denkt er nu op een plezierige manier aan terug. Jan Peeters heeft de 

medailles nu nog liggen op de zolder. Toen zijn vader 101 is geworden is hij wel gehuldigd geweest 

door koning Albert en koningin Paola. Toen koning Albert koning werd, omdat Boudewijn gestorven 

was, moest hij een lijstje afwerken wat koning Boudewijn allemaal nog moest doen en op dat lijstje 

stond dat hij nog een huldiging moest doen voor de laatst overlevende soldaten van wereldoorlog 1. 

Hiervan heeft Jan Peeters nog een foto waar zijn vader met de koning op staat. En heeft hij een 

kroongetuigepapier ingekaderd, de handtekening van Albert is vergaan door de zon.  

Zijn vader was gekwetst aan zijn onderarm. Het percentage was hoog, maar hij kon zich niet meer 

het juiste getal herinneren. Hij denkt dat dit ongeveer 60 procent was. Ook kreeg hij hier een 

vergoeding voor. Dit was echter niet genoeg om rond te komen. Ze waren thuis met een groot gezin, 

namelijk vijf kinderen. De vader was dus ook goudsmid om genoeg geld binnen te halen. Zijn moeder 

en vader keken altijd uit naar het extra geld: ze riep dan altijd op het einde van de maand: is uw 

validiteit al binnen. De vader had geen psychologisch letsel eraan over gehouden. Dit had Jan Peeters 

zich de laatste tijd ook al afgevraagd. Hij vond dit zelf een zeer raar gegeven. Zijn vader had ook geen 

last van nachtmerries of zo. Hij kon ’s avonds wel vermoeid zijn, maar dit was dan eerder een 

gezonde moe van hard te werken. Ook had hij geen speciale verzorging nodig voor zijn arm. Hij kon 

geen zware dingen optillen meer zoals valiezen enz. Hier moest hij dan rekening houden. Soms kon 

zijn arm vermoeid zijn, dan stopte hij wat vroeger met werken. Een herinnering die de vader vertelde 

aan Jan Peeters was dat sommige jongens voordat ze naar de Linies gingen hun handen verminkten 

uit angst om te vechten en de dood. Doordat ze hun handen verminkten konden ze geen wapen 

meer dragen. 

Zijn vader klaagde nooit. En heeft nooit een kik gegeven. Zijn gezin ging brutaal om met zijn 

invaliditeit en gingen dit ook niet uit de weg hiervoor. Ze behandelde hem zoals de rest, als een 
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gewoon persoon en dit wilde de vader ook het liefst van al. Jan Peeters heeft veel bewondering voor 

zijn vader. Het was een man die kon relativeren. En dit is ook de grootste waarde die hij hem heeft 

meegegeven.  

De verwondingen waren zichtbaar in familieverband, maar werden nooit getoond naar de 

buitenwereld. De term invaliditeit werd wel gezegd in het gezin, en het gezin besefte maar al te goed 

dat hun vader invalide was. Toch was hij het hoofd van het gezin, hij had een taak en die moest en 

zou hij uitvoeren. Dat was ook een belangrijke waarden: je hebt die taak en die vervul je ook. Ook 

stond hij erop dat je nooit mocht liegen.  

De vader was een gerespecteerd figuur in het dorp. Zondags ging hij na de mis een potje kaarten. 

Hierbij waren dan de pastoor, de notaris en de dokter ook altijd aanwezig (de hoofdfiguren van het 

dorp) en dit waren de mensen die invloed uitoefenende in het dorp. Ook was hij heel mild naar de 

kerk toe en gaf hij regelmatig geld. Ook was hij een gerespecteerd figuur omdat hij goudsmid was, 

een belangrijke functie in het dorp. Hij mocht, naast de gewijde pastoors, de kelken vasthouden in de 

kerk. Want hij vergulde deze: want de pastoor als hij dronk van de beker veegde deze telkens af, 

waardoor er telkens een beetje vergulding weg geveegd werd. Hier was Jan Peeters ook zeer trots 

op. Hier stoefte hij altijd over bij zijn vriendjes in de klas. Ook stoefte hij over zijn vader dat die 

invalide was. Dit was anders dan de andere kindjes en maakten hem uniek. Hij was de enige die dit 

kon vertellen. Ook was de vader een gerespecteerd figuur omdat zijn broer Jan Peeters op het 

standbeeld stond ter herdenking van de gesneuvelde soldaten. Er werd dus nooit gelachen in het 

dorp hierover. De vader had dus ook nooit negatieve opmerkingen gekregen over zijn invaliditeit.  

Doordat de respondent goed kon tekenen had de vader beslist dat hij de opvolger moest worden 

voor de goudsmid. Op een dag was hij naar de school gekomen en had hij gezegd tegen de juf dat zijn 

zoon Jan Peeters mee moest komen dat hij hem thuis nodig had. Zijn vader en hij zaten dus altijd 

tegenover elkaar in het atelier. Hier vertelde de vader vaak herinneringen van de oorlog. Veel 

herinneringen zijn hiervan verloren gegaan zei Jan Peeters Maar zijn vader durfde wel open hierover 

te vertellen tegen hem. ’s Avonds na het werken, soms zelfs vijftien uur, versleepte hij al zijn werk, 

zoals de diamanten en het goud in een laden naar boven in zijn slaapkamer. Het atelier was 

aangebouwd aan het huis. Hij strompelde dan een beetje naar boven. Hij wou niks daar laten liggen, 

soms deed hij dit wel twee keer.  

Veel taken kon de vader niet meer doen zoals zware dingen verslepen. Er kwamen dan mannetjes 

van de gemeenten hier de klussen oplossen die vader niet kon. Doordat die mannetjes kwamen 

wisten we ook wel dat vader invalide was. Dat benadrukte het. Die mannetjes vroegen geen geld, 

maar die gaf je te eten en te drinken.  

De vrouw was altijd heel fier op vader, dat hij een gewoon man was en niet zich liet meeslepen in zijn 

invaliditeit. Hij kon evengoed aan de alcohol of de drugs zijn verslaafd geraakt. De vader was een 

diplomaat, ook als er ruzies waren in het dorp ging hij dit oplossen. Hij nam de taak van vader 

serieus, je kon altijd bij hem terecht mocht je een probleem hebben. Hoe de vader en de moeder 

elkaar hebben leren kennen is een privézaak, maar er was een vonk, die je niet door iets 

wetenschappelijks kan verklaren. Moeder was ook een dappere vrouw want het is geen evidentie om 

te trouwen met een invalide man.  

Er waren nooit kameraden langs geweest die hij nog kende van de oorlog.  



 
58 

Spelen: ze kropen op de rug van de vader, en de vader gaf geen kick, al de kinderen mochten dit om 

de beurt doen. Ook ging vader zich verstoppen in de bossen (daar heb je vele bossen) en dan 

moesten de kinderen hem gaan zoeken. Dit kon een hele namiddag duren. Dat was een hele 

uitdaging voor hun, helemaal alleen in de bossen gaan. En de vader kon zich heel goed verstoppen, 

zo onder de graven onder het mos. Soms vonden ze hem zelfs niet, dan begon hij lawaai te maken. 

Hij kende alles van de bos, want hij was een natuurmens (dit heeft de respondent van hem 

overgenomen, want in zijn schilderijen komt de natuur ook telkens terug als basiselement) zoals de 

vallen voor vossen, welke soort mossen.  

Familie uitstap: de zoo van Antwerpen: chocomelk en boterkoeken, de trein met een zwart kruisje, 

speciaal voor mensen die invalide waren. Het was ook geen evidentie om met al die kinderen op de 

trein te gaan, daarnaast konden ze ook goedkoper reizen, doordat de vader invalide was. Op 

bedevaart Oostakker, tegen Gent. En naar de kust: Oostende. Ze reisden niet buiten België. Voorbij 

Gent dat was al ver voor hen. Nu vandaag gaat iedereen buiten Europa, hun dochter die gaat hele 

tijd naar Spanje, en heeft Spaans gestudeerd, dat was vroeger allemaal niet evident. Vandaag willen 

de mensen na hun studies nog een wereldreis gaan maken, bij ons ging je na je studies gaan werken.  

Toen in de oorlog was er een bepaald moment dat er bij kerst vrede was tussen de Duitsers en de 

Belgen, vader zei dat de officieren hier heel boos om waren. Er werd dan niet geschoten. Ze hadden 

tijd om de loopgraven op te ruimen en opnieuw te beleggen met strooi. Maar om aan elkaar te 

weten dat ze er nog waren, vuurde ze een obus af, ook de Duitsers deden hetzelfde om te zeggen dat 

ze er nog waren. En die obus heeft mijn vader getroffen in zijn arm. Een obus die helemaal niet 

bedoeld was om mensen te raken, want ze waren lukkraak geschoten. En de officier zei, dat dat juist 

met u moest gebeuren. Ik heb nooit geweten waarom dat die dat zei, ik denk dat mijn vader niet de 

moeilijkste mens was.  

Door al de gebeurtenissen heb ik niet mijn kinderen anders opgevoed. (Vraagt ook bevestiging aan 

zijn vrouw, en die bevestigd dit ook)  

PMH: doordat hij een vader die invalide was, begrijpt hij maar al te goed wat die mensen van daag de 

dag moeten doen om te kunnen integreren in onze maatschappij. Hij vindt dat die mensen vandaag 

de dag veel te betutteld worden behandeld, zoals kleuters. Hij vind dat je moet uitgaan van de 

mogelijkheden van wat ze nog kunnen en hun behandelen zoals gewone mensen zoals ze bij hun 

thuis ook deden bij hun vader. Hij is gids in het museum van Groningen, hierbij kon hij zich 

inschrijven voor een cursus om mensen rond te begeleiden die blind waren. Hij is heel blij dat hij dit 

gedaan heeft. Hij moest een groep mensen begeleiden in een hotel, hierbij moest hij de voorste 

salon representeren. Hij vond dat hij tekort had gedaan, want de mensen stelde zeer specifieke 

vragen zoals welk kleed draagt de mevrouw op het schilderij. Ook werd hij zelf geblinddoekt, dit was 

confronterend. Ook werd voor hem duidelijk dat die hotelkamers super gevaarlijk zijn voor deze 

mensen en dat die helemaal hier niet op voorzien zijn. Hij vertelde ook dat voor blinden mensen het 

voelen van standbeelden heel fijn is. Ook kunnen ze via echo’s alles horen waar ze zijn. Dat zintuig is 

extreem goed ontwikkeld. Ook kunnen ze horen waar het water is (bij de bootjes in Brugge) en 

wanneer ze over een mat lopen. Dat vinden ze niet zo fijn want dan kunnen ze hun voetstappen 

minder goed horen.  
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4.4.  Katrien Peeters 

RESPONDENT: Ben ik de eerste die spreekt van mijn familie?  
INTERVIEWER: Neen neen mijn professor heeft ook al een interview afgenomen van een zoon. 
RESPONDENTEN: Van Bert?  
INTERVIEWER: Ja Bert. 
RESPONDENTEN: Ah Bert. 
INTERVIEWER: De professor heeft daar dan al contact mee gehad die heeft dan ook al gefilmd, dus 
dat is al in orde. Dan heb ik ook al het boekje gekregen dat Bert heeft gemaakt.  
RESPONDENT: Ah ja, dat heb je ook al gekregen;  
INTERVIEWER: Ja dat heb ik ook al gekregen. Ik ga u eerst wat papieren laten invullen voor het 
onderzoek. Dus alles wat u zeg blijft tussen ons uhm maar er zou eventueel een tentoonstelling 
kunnen komen ofwel Ieper of in Leuven dat is allemaal nog niet zeker. Daar zijn we nog over aan het 
nadenken als u niet wilt dat het materiaal daarvoor gebruikt wordt.  
RESPONDENT: Geen probleem. Daar hebben we geen probleem mee.  
RESPONDENT: Ga jij dit een keer invullen?  
MAN: Ja want ik heb een beter handschrift.  
INTERVIEWER: Dan mag u ook dit aan uw bloes, dat is voor het geluid.  
 RESPONDENT: Hier zo ergens?  
INTERVIEWER: dat mag daar, hoh is het omgekeerd.  
RESPONDENT: Ah ja. 
MAN: Moet ik Catherina zetten of Katrien?  
RESPONDENT: Zet maar Katrien.  
MAN: Offcieel is het op het paspoort Catherina, Maar ik zal dan maar Katrien zetten. Iedereen zegt 
toch Kartien hè.  
INTERVIEWER: Zo dat is dan allemaal inorde.  
RESPONDENT: Moet gij niet eerst iets hebben om te drinken?  
INTERVIEWER: Ik zou wel een glaasje water willen als dat mag.  
RESPONDENT: Of een beetje fruitsap of een beetje cola dat heb ik ook.  
INTERVIEWER: Oh fruitsap is heel goed, dankjewel.  
RESPONDENT: Hij is mijn tafelknecht hè.  
Hahaha. 
RESPONDENT: Ik heb niet zoveel adem, daarmee. Als het teveel stappen is dan doet hij dat.  
INTERVIEWER: Ik wist niet dat hier zo een groot shoppingcentrum was.  
RESPONDENT: Ja dat is enorm. Hoe dat te doen heeft.  
INTERVIEWER: Ge hoort dan wel eens van he, oh en dat ligt hier.  
RESPONDENT: ja ja het is wel een keer de moeite, en zeker voor oude mensen is dat ideaal hè.  
INTERVIEWER: Ja het is vlakbij.  
RESPONDENT: Ja en er wonen hier veel oude mensen. Hup een keer de straat over, je kan een keer 
wandelen, een keer zitten, een keer wat drinken, hihi. Meer moet dat niet zijn hè.  
INTERVIEWER: En je hebt zo een groot uitzicht over alles.  
RESPONDENT: Ja vanachter is het eigenlijk schoner, daar heb je meer, de bomen en de bossen. Ze 
zijn er aan het werken, dat je zelfs het atomium kunt zien.  
INTERVIEWER: Amai.  
RESPONDENT: ja als het klaar weer is. Ja we wonen hier enorm graag. Vroeger woonde hij In Stad 
eigenlijk, in de stad Sint-Niklaas en voor mij was dat een verademing om naar hier te komen.  
Meneer komt aangesloft.  
RESPONDENT: Ga je nog een koekske brengen misschien?  
INTERVIEWER: Oh dank u wel;  
RESPONDENT: Of eet je niet graag koekskes?  
INTERVIEWER: Neen dank u dat is goed zo.  
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MAN: de plaats dat is hier Sint-Niklaas hè? Moet ik het adres er volledig opzetten of? Of mag ik Sint-
Niklaas zetten?  
INTERVIEWER: Sint-Niklaas is goed en dan nog gewoon nog de datum.  
RESPONDENT: Moet je er dan zoveel doen? Buiten onze familie?  
INTERVIEWER: Ja ik doe dan ook nog een paar andere families. In totaal moet ik er stuk a 8 a 9 doen.  
MAN: amai.  
RESPONDENT: Ja dat is toch veel.  
INTERVIEWER: mijn promotor, Pieter Verstraete die heeft er ook al 8 ofzo gedaan. Dus in het totaal 
zullen het er 16 zijn.  
MAN: handtekening alstublieft.  
KATRIEN ONDERTEKEND HET PAPIER-de man glimlacht trots.  
INTERVIEWER: Het is dus voor mijn thesis.  
MAN: Ja het is officieel hè. 
INTERVIEWER: Voilà.  
RESPONDENT: Lees het nog een keer na.  
INTERVIEWER: Het onderste moet ik invullen, dankjewel.  
 
INTERVIEWER: het lijkt me misschien het makkelijkst als u eerst vertelt wie u bent, en te vertellen 
over zijn vader en zijn invaliditeit enzoverder gaan.  
RESPONDENT: Ik ben dus Katrien, de jongste van de hoop van 5. Met ons Jeanne scheel ik tien jaar.  
MAN: Ja de oudste zus verschillen ze juist tien jaar.  
RESPONDENT: De Anderen zitten er allemaal schoon tussen.  
MAN: Ja dat is schoon hoe die datums op elkaar volgen, 28-30-32-36-38. Altijd in paar, en er is eentje 
geboren op 35 dat heeft niet lang geleefd, maar heel effe, maar twee weken geleefd. Dus een onpaar 
was niet goed dat is raar.  
RESPONDENT: Ja toen ik was geboren was het ook een paar hè. Ja en wadden.  
 
INTERVIEWER: En over uw vader?  
RESPONDENT: Oeh dat was een heel gemakkelijke, een heel rustige mens, ik heb die eigenlijk nooit 
ofzo zien uitschieten zoals wij zeggen, neen ik heb hem dat nooit horen doen. Dat was altijd op het 
gemak, waren er problemen dan loste die dat op zen gemak, reclameren of zo dat deed niet. Ja dat 
ging van zelf, zal ik maar zeggen. En als hij dan kwaad was dan was het enigste woord: verdorie en als 
hij dat zei, dan wist je, dat was om stomme dingen maar als hij zei verdorie dan wist je dat het niet 
pluis zat. Maar anders ja, en hij was ook een heel werkzame man.  
MAN: Een werkzame man, ja die heeft zeker gewerkt tot?  
RESPONDENT: tot zen 86. 
INTERVIEWER: Tot zijn 86?  
RESPONDENT: Het was natuurlijk een beroep dat je veel kracht moest hebben.  
MAN: Het was een goudsmid hè.  
RESPONDENT: Ja zoals de mensen nu zo zeggen: Oh ik moet morgen weer gaan werken. Dat heb ik 
hem nooit horen zeggen zo was die niet, ik denk dat ik hem dat nooit een keer horen zeggen. Ja…  
MAN: Ik denk wel dat een mens is geweest die heel graag zijn stiel heeft gedaan.  
RESPONDENT: Ah ja ja ja. Anders zou je dat niet hebben hè, dat is waar hè. En anders ja wat was nog 
speciaal. Dat oorlogsgedoe he, dat kwam altijd, dat is altijd in ons leven ertussen geweven.  
INTERVIEWER: Ja?  
RESPONDENT: Ja, want ik hoor soms in interviews dat mensen zo zeggen mijn vader of grootvader 
die sprak daar nooit van, bij ons niet, die sprak daar regelmatig van. Alle dat kwam zo in kleine 
dingen. Altijd dat zo he, als kind ik was de kleinste de andere waren al met heel andere dingen bezig 
en ’s avonds ging ik dan vanachter bij hem staan en zijn haren te kammen, zoals een klein kindje, en 
dan kon die zo zeggen ja pas op want er zitten nog luizen in van de oorlog zei hij, want zegt hij, ik 
hoor het hem nog zeggen onze kleren hadden zodanige veel luizen, zei hij, dat onze kleren stijf 
konden staan van de luizen.  
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INTERVIEWER: Echt?  
MAN: Lacht.  
RESPONDENT: Ja dat moet zodanig een impact hebben gehad, maar peins je dat en hoor je dat hoe 
dat het was hè.  
INTERVIEWER: Maar eigenlijk op een grappige manier ging hij er dan mee om. Of als er iemand 
vreemd binnenkwam dan ging hij een keer zijn arm tonen zo want anders zag je het niet. Korte 
mouwen dat droegen de mensen vroeger niet. Alle dat zijn kleine dingen maar zo’n hemdje met 
korte mouwen dat bestond vroeger niet. Die droegen dat niet, dan ging hij dat een keer tonen, want 
dat was niet zo mooi.  
MAN: Ik denk dat ik het zelf maar één keer gezien heb.  
RESPONDENT: Wel zeker als je voor het eerst binnenkwam. In begin misschien?  
MAN: Neen neen, ik heb een keer toevallig gezien hebben.  
RESPONDENT: En dan toonde die dat een keer, maar dat was wel niet mooi.  
INTERVIEWER: Neen?  
RESPONDENT: Om te zien 
MAN: Dat was vel over been.  
Doen het allebei voor aan de interviewer.  
RESPONDENT: Tot hier was de goed hè (wijst tot aan de plooi van haar arm en kijkt naar haar man 
voor bevestiging)  
MAN: Ja?  
RESPONDENT: Ja tot hier was het goed, en dat was maar zo’n armke (maakt een kleine cirkel met 
haar vingers en toont het aan de interviewer) dat was al naden en.  
MAN: dat was echt vel over been.  
RESPONDENT: En die drie vinger waren stijf (plooit haar pink-ringvinger en middelvinger) dus dat kon 
niet bewegen, dat stond zowat (heel krom) hij kon dat niet op doen of. En die werkte altijd met die 
andere vingers.  
INTERVIEWER: En die kon dat zo?  
RESPONDENT: Ja en zijn arm stond ook een beetje krom zo.  
MAN: Ja.  
RESPONDENT: Ja hè dat stond een beetje krom, hij kon dat niet bewegen.  
MAN: Zijn rechterarm 
RESPONDENT: Het was zijn rechterarm.  
INTERVIEWER: Het was zijn rechterarm.  
MAN: Hij kon dat niet strekken. 
RESPONDENT: Ja die was dus volledig. Ik kan me dat voorstellen dat die daar in het hospitaal lag, zijn 
beroep goudsmid zo’n fijn werk hij krijgt dat, dat ja…  
MAN: hij had nooit gedacht dat hij dat nog kon doen.  
RESPONDENT: Goh neen… die deed alles zo dan (beeld uit met twee vingers te knippen) met twee 
vingers en een naald.  
INTERVIEWER: Was uw vader dan rechtshandig of linkshandig?  
RESPONDENT: Rechtshandig: die schreef zo. Ja dat wel. Ik heb daar veel naar zitten toe kijken. Mede 
doordat ik de jongste was. Die waren allemaal, ja vooral ’s avonds. Midden in de winter op zijn 
atelier, die werkte tot in mijn ogen tot acht uur, maar ik weet niet, en ik ging dan naar hem, want ik 
had dan niemand en dan ging ik naar boven naar het atelier en hij had dan een grote werktafel oude 
werktafel, hij zat dan daar (tegenover haar), maar we zeiden niet veel. En ik zat daar rechtover, en ik 
heb dan veel zitten kijken. Die handen en die vingers ik vond dat altijd heel raar. Om zo te zien, ik 
keek er dan wel graag naar. Maar ik zat daar dan heel de avond, maar we zeiden niet veel. Af en toe 
kreeg ik dan iets dat ik normaal niet kreeg. Hij had een hele doos, zo’n grote doos. Met allerlei 
vierkantjes en in ieder vierkantje zat een andere steen. 
INTERVIEWER: Ah ja. 
RESPONDENT: Dat vond ik prachtig, maar ik denk dat hij evenveel plezier had dat ik daar zat, als 
omgekeerd. Hij ging dan een keer goud smelten, dat was schoon om te zien dat lag daar dat dan te 
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koken. Ik zie het nog voor me. Ik zeg altijd ik ruik en zie nog altijd alles, ik heb dat een beetje in alles 
hè? Man knikt- Ik voel dat alles, zoals dat vroeger was. Ja dat was hè. En als het tijd was dat was een 
vree correcte mens. Als ik soms zou zeggen, kom, we gaan dat allemaal een keer niet kuisen. Maar 
iedere avond werd dat geveegd, en alles op orde. Dan gingen we naar beneden, en dat gevoel ik ging 
naar beneden met papa met zen schuif. 
MAN: Ja die schuif bracht hij elke avond naar beneden.  
RESPONDENT: Ja die schuif ging altijd mee naar beneden, dat was een gevoel dat ik dat gedaan had.  
INTERVIEWER: ah ja zo.  
RESPONDENT: Dat ik dat had gewerkt had. Lijken de grote die ja dat was zo een prettig gevoel.  
MAN: en die schuif nam hij altijd mee naar zijn slaapkamer.  
RESPONDENT: Ja want al het werk van de mensen zat daarin. Omdat hij voor alle zekerheid, je weet 
maar nooit.  
MAN: Hij had ook een deurtje apart, zo naast de deur.  
RESPONDENT: Dat ze dat zeker niet kwijt zouden zijn, van al die vreemde mensen hè. Ja goh ja. Wat 
vertelde hij nog veel. Uhm ja weet dat ik ook wel iets plezants vond. Natuurlijk hij was al zo toen ze 
getrouwd zijn dan kun je wel denken als jong koppel.  
MAN: Hij was eigenlijk dertig jaar toen hij trouwde ja.  
RESPONDENT: Hij kon zichzelf niet scheren, vroeger de scheermachientje je moest zo doen hè (doet 
het voor van boven naar beneden) nu kan je het zo doen hè. Vroeger was dat een recht ding buiske 
dat kon hij niet hè. Dus mijn mama heeft heel haar leven hem geschoren.  
INTERVIEWER: Echt?  
RESPONDENT: Ja, dat was, ik denk naar mijn gevoel hè, dat was hun intiem momentje dat was alle 
dagen na de middag en altijd moest nog een keer gezegd worden dat was toch alle dagen, ik ga je 
scheren en mijn mama bracht dan dat machine. En nu voel ik dat meer dan was dat echt zo hun 
intiem momentje. Dan was dat een keer zo (duwtjes geven aan elkaar) als kind zie je dat niet.  
INTERVIEWER: Natuurlijk niet. 
RESPONDENT: Maar ik heb daar toen wel veel naar gekeken.  
MAN: Ook toen ze groot waren hè. 
RESPONDENT: Ja en zo die handelingen, hij was dan geschoren stond die recht, kwam die zo hè hè 
(zij beeld het uit: handen afvegen aan elke kaak om te voelen dat hij geschoren was) hij is weer 
proper. Alle dagen hetzelfde zo. Zo deed, dat was doordat je een persoon moest hebben om hem te 
helpen had hij eigenlijk veel meer kunnen krijgen van zijn pensioen hè. Dan kon je dat aftrekken 
omdat je een persoon, maar daar moest je naar Brussel voor, en dat wilde die niet. Hele dagen niet 
werken dat gaat niet.  
MAN: Ja hij heeft het toch kunnen trekken tot zijn 102.  
RESPONDENT: Ik weet nog ik was fier, om het trimester kregen ze dan hun geld hè.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: Dat was zijn invaliditeitsdingen.  
MAN: Dat was zijn invaliditeitspensioen. 
RESPONDENT: Dat was veel, maar ik weet niet meer hoeveel. Maar toen, we moesten veel naar de 
post met pakjes, voor de juwelen op te sturen. Per week een paar keer. En om het trimester mochten 
we dan dat geld meebrengen. In de post waar we de pakjes verstuurde. Ik kreeg dan die briefjes. Ik 
was toen zo fier hè, dat ik die brief mocht geven dat geld kreeg. Ik vond ik was daar fier over.  
MAN: en je bent nooit iets verloren onderweg?  
RESPONDENT: Neen, neen. Ik was dat gewend.  
Hahahaha 
RESPONDENT: Neen neen. Dat niet. Ik was fier en op school dan babbelde ze daar dan ook een keer 
over hè. Over de oorlog en ik heb nooit geweten dat een andere papa… betang we waren allemaal 
van dezelfde tijd.  
MAN: Ja…  
RESPONDENT: Ja er zaten veel boeren in onze klas, Sint-Michiels dat was een boerendorp. Dat was 
gelijk maar ik. Dus ik had een papa die invalide was en dan nog een nonkel die gesneuveld was. Ik 
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had dus twee dingen in een keer. Dat was reden om fier te zijn. Alle ja hè. En jaarlijks hadden we in 
Sint-Niklaas, ik weet nu wel niet of het Sint-Niklaas feest of kerstfeest, dat weet ik niet meer. Dat in 
het oudstrijderhuis een pintje ging drinken. Nooit ergens anders een pintje gaan drinken. Altijd in het 
oudstrijdershuis in Brugge. En dat was zaalke, en dan mocht je jaarlijks tot een bepaalde hoogte en je 
kreeg dan een doos met snoep daarin, goh, mens dat was of dat ik een miljoentje kreeg. Ochot er 
was altijd snoep in ons huis. Maar dat je dat toen kreeg. Dat was van de invalide. Dat was weer 
speciaal. Dat ja zo kwam dat toch altijd terug in ons leven terug, dat je er toch weer wordt aan 
herinnerd weer. Ja alle ik vond dat een super goeie papa. Hahahaha ja maar als er zo van die ruzies  
MAN: het was mijn schoonvader maar, steekt zijn duim omhoog.  
RESPONDENT: Ja dat is zo.  
MAN: Die foto’s van daarachter zal ik eens halen.  
RESPONDENT: Ah maar foto’s moet je niet zien of wel?  
INTERVIEWER: Ah ja dat is altijd fijn om.  
RESPONDENT: Maar ja ik heb zoveel foto’s. Niet die ene doos want dat is ver familie. Die twee 
albums.  
INTERVIEWER: Dat is altijd eens fijn om foto’s te zien. 
RESPONDENT: Ah ja ik heb de album.  
 
INTERVIEWER: U heeft de foto’s bewaard?  
RESPONDENT: Ja ik heb ze bewaard. Zo een doos van de oud-strijders. Vroeger had onze Arthur dat. 
En die vond die niet meer.  Ik heb daar vree hard achter moeten zitten. En ik heb ze dan toch 
teruggehad.  
INTERVIEWER: Ah.  
RESPONDENT: Ik zei: “Nu krijg je ze niet meer.”  
 
INTERVIEWER: Ik vroeg me ook nog af: U had verteld over de school dat u heel fier was over uw 
vader, werd u dan anders behandeld op school?  
RESPONDENT: Neen. Wij hadden wel, hoe zou ik het zeggen. Sint-Michiels is een boerendorp waren 
nogal wat boeren en ik weet nog, dat we achter zoveel jaren nog eens zijn samengekomen met die 
van de lagere school, zoveel jaar geleden. En mijn papa was goudsmid. Dat was heel speciaal.  
INTERVIEWER: Dat is inderdaad een speciaal beroep.  
RESPONDENT: Ja zo bij de boeren, was toch… en we woonden helemaal tegen het station. Een 
beetje, anders behandeld niet.  
Meneer snuit zijn neus luid, mevrouw reageert al grappig: hela!  
RESPONDENT: Mijn tante, dat was de van mijn papa de jongste zuster. Zij was onderwijzeres in Sint-
Michiels. En ja die had nogal wat aanzien. Voor mij was dat een ramp, die schoof altijd maar mee. Ik 
heb vijf jaar met haar in klas gezeten.  
INTERVIEWER: Oei oei oei dat lijkt me inderdaad niet leuk.  
MAN: Vijf jaar met tante. 
RESPONDENT: En in het laatste jaar was het haar beste vriendin, oh. Maar die kinderen hadden dat 
zo niet ervaren. Ik zei: ‘weet je nog dat we vijf jaar met Gaby in de klas gezeten hebben’.  Die 
reageerden er heel anders op dan ik. Niet dat ik er problemen mee had, ik vond dat  
MAN: Je zat gewoon altijd met je tante he.  
RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: Ja dat lijkt me ook niet leuk.  
RESPONDENT: Neeje neeje, maar seh we doen voort zeker.  
MAN: Als kind heb je niks te zeggen he.  
INTERVIEWER: Neen dat is waar.  
RESPONDENT: Maar er werd daar ook nooit van gesproken. Papa ging iedere week een keer naar zijn 
moeder en zijn zuster, die daar nog woonde. Maar werd daar niet over school geklapt. Neen dat was 
normaal, je ging naar school en je deed je dinges. Werd daar niet speciaal over geklapt. Daar trok hij 
zich niets van aan.  
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MAN: Onze kinderen jaren waren in de jaren veertig.  
RESPONDENT: Ja dat was niet zo goed.  
MAN: Toen ging het er anders aan toe he.  De impact van school en ouders dat was anders, dat was 
anders. Daar waren ze niet mee bezig.  
RESPONDENT: Karel zei nog laatst, tijen vroeger werd dat niet gedaan kussen, waar iedereen dat zag.   
MAN: Nu wordt er veel gekust.  
RESPONDENT: Ja nu wordt er enorm veel gekust, alle ja in school komt ze kussen mekaar.  
MAN: op televisie ook he, het eerste wat ze doen is elkaar kussen.  
RESPONDENT: Terwijl ik heb nooit mijn mémé of nonkels of tantes elkaar zien kussen. Maar nee 
Haha  
INTERVIEWER: Ja ik heb daar ook nog nooit over nagedacht. Ziet voilà. 
RESPONDENT: Ja ik ook niet tot dat Karel zei: ‘tijen gelijk oma nooit zien kussen, dat is waar dat werd 
nooit gedaan;’. Ik heb nooit een tante of nonkel of mémé of mama en papa nooit, dat was een 
kruiske.  
INTERVIEWER: Een kruiske?  
RESPONDENT: Ja als je ging slapen –doet het voor op het voorhoofd van haar man 
INTERVIEWER: Ah ja dat deed mijn mama ook toen ik klein was.  
RESPONDENT: Ah ja ziet. Maar kussen neen, bij mij in Sint-Michiels die boerenpummels, mijn 
vriendin woonde in stad, Brugge zelf en daar was dat anders. En van dat bidden. Heeft Jan dat nog 
niet verteld?  
INTERVIEWER: Wablief?  
RESPONDENT: Van bidden van ‘s avonds?  
INTERVIEWER: Neen, dat heeft hij niet verteld.  
RESPONDENT: Dus tot ’s avonds tot dat Jeanne constante begon te vrije, zolang hebben wij dat 
gedaan. Dus wij baden vier keer.  
INTERVIEWER: Vier keer?  
RESPONDENT: Dus ‘s morgens, ’s middags om vier uur boterhammen, en ’s avonds  
INTERVIEWER: Hoe laat dan?  
RESPONDENT: In mijn ogen laat. 
MAN: Vlak voor ze gingen slapen. 
RESPONDENT: Je werkte tot 20.00 uur en je at en je ging slapen.  
MAN: Ja ze gingen al slapen o, 21u00. 
RESPONDENT: Alle dagen om 21u00 gingen wij slapen. Maar om halfnegen gingen we dan bidden, in 
de keuken want wij zaten altijd in de keuken. Op onze stoel omdraaien, daar had je de schouw, 
iedereen op zijn knieën op de stoel. Maria, waar je nog moet zijn, dat was de braafste en de stilste, 
die ging nooit uit en zo, en die moest voorbidden. Een tientje, dus wees gegroet Maria en wij dan 
achter. 
INTERVIEWER: Zo een rozenkransje of?  
RESPONDENT: Ja, een tientje. 
INTERVIEWER: Ah ja.  
MAN: Ja dat noemde vroeger een tientje.  
RESPONDENT: Ja tien Weesgegroetjes. En in de maand mei, de maand van de lieve vrouw, de maand 
juli van het heilig hart en in de maand maart van sint jozef. Ik weet niet of dat je dat nog kent, beee 
bid voor ons, beee bid voor ons – doet de handeling voor 
Hahaha 
RESPONDENT: Ja echt dat was gedaan en soms waren en ik jozef soms een keer onnozel doen. Dan 
was hij soms kwaad. Maar hij zei niks als die kwaad was. Die stond recht en die stopte en dat was het 
dan.  Dus dan was het gedaan en dan elk ons kruiske van mama en papa, om negen uur.  
MAN: Altijd om negen uur.  
RESPONDENT: In het begin dat wij vrijde, dan hield gij nooit uwe bakkes en ik viel in slaap waar hij bij 
zat.  
MAN: Altijd om negen uur, ik ben nooit voor tien uur gaan slapen.  
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RESPONDENT: Ja en de cinema die begon pas om tien uur. 
MAN: Ja als zij ons kwam bezoeken in Mechelen, wij woonde daar toen, om negen uur was zij al van 
dat ze naar haar bed wou gaan.  
RESPONDENT: Ik zag af.  
MAN: En ja kom we gaan nog naar de cinema, dan kwamen we nog maar met vier thuis, zij lag dan al 
twee uur in haar bed anders.  
RESPONDENT: Ik ging de maandag naar jou, ja hij was coiffeur en de maandag moest hij niet werken 
en de dinsdag ging ik naar huis. En ik dan op de trein, en bobbon zei dan: ma jongske toch, ik viel in 
slaap waar ik zat. Oh dat is wel historie hè, dat bidden. En vonden wij dan normaal zeh.  
MAN: Ja als je niet anders gekend hebt.  
RESPONDENT: Tis dat je het niet anders weet hè. En ik zeg het is zo geweest tot mijn oudste zuster 
begon te vrijen en dat die toen in huis kwam en ja  
MAN: Er kwam een vreemde eend in de bijt, en ja die deed niet mee natuurlijk.  
RESPONDENT: Ja je mag niet vergeten dat die mens van 18…? 
MAN: ’96. 
RESPONDENT: 1896 is hè. Dat is een heel andere tijd he.  
MAN: Hij was 18 in 1914.  
RESPONDENT: Om te zeggen dat hij zo alles rustig oploste, zoals bijvoorbeeld, die broer waar je bent 
geweest dat was zo een moeilijk kind hè,  
MAN: Jan. 
INTERVIEWER: Was hij de oudste?  
MAN: Van de broers, het is zo ze zijn eigenlijk begonnen met twee meisjes. Jeanne, de oudste, 
Helena, Jeanne in ‘28, Helena in ‘30, dan komt Jan in ‘32, dan komt dat kindje van ‘35 die het niet 
overleefd heeft, dan heb je in ‘36 Piet en in ‘38 zij hè.  
RESPONDENT: En dat was zo een moeilijke, altijd een moeilijk karakter in huis geweest, en met zijn 
vrouw is die verbeterd. En die heeft dan mee in het atelier van papa, want ze zeiden in school steekt 
hem maar bij u zeiden ze. Want ik weet nog altijd dat er iemand in ons huis kwam, en in mijn ogen 
was dat de pater. Maar ik weet niet ik denk dat het iemand van school was. Die zei dan:’ steek hem 
bij u in het atelier want anders hè.’ 
MAN: Omdat hij ja, hij was niet dom maar hij vertikte het om te leren  
RESPONDENT: En mijn papa die heeft hem dan wel in een apart plaatsje gestoken. Waar vroeger zijn 
duivenkot was.  
MAN: In het duivenkot haha.  
RESPONDENT: Ja en dan ging dat. Die kon daar mee om gaan. Want als wij dan lastig waren en dan 
zeiden: Oh Arthur gij, dit of dat, dan zei mijn papa: Tis Jan laat hem met rust. En dan was er weer 
kalmte in huis. Of gelijk Jozef, je moet nog naar daar hè, je moet dat niet zeggen hè, die heeft 
moeten trouwen over zoveel jaren dus, vroeger was dat een ramp.  
MAN: Bij zo’n christelijke vrome familie. En die moest ineens trouwen, voor die familie was dat een 
ramp.  
RESPONDENT: Toch hebben ze dat opgelost, ik weet nog hij kwam thuis op een dag, van school en ik 
zag mijn mama aan het venster en die had geweend, ik heb nog nooit mijn mama zien wenen. Want 
dat ging altijd zo goed, die maakten nooit ruzie of niks. Ik zei ma wat is dat. En mijn zuster, Maria 
moest dan zeggen dat Jozef moest trouwen.  
INTERVIEWER: Waarom moest die trouwen?  
RESPONDENT: Omdat ze zwanger was.  
INTERVIEWER: Ah z.o 
RESPONDENT: Toen was dat hè? Ja dat is zo een uitdrukking dat wij zeggen he, ja dat was.  
INTERVIEWER: En hoe oud was hij dan?  
RESPONDENT: Hij was twee jaar ouder dan ik.  
MAN: Ik zal eens rekenen –zit met zijn handen voor zijn ogen te rekenen. Hij is getrouwd in 57. In 
oktober ‘57. Hij was 21 en ik 19.   
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MAN: Dat was in die tijd nog niet gezien, dat men zo intiem was. Men was daar niet op voorzien. 
Zelfs op vlak van medische dienst, was men nog niet zo ver. Dat is waar, er was nog niks. Je kan dat 
op geen enkele manier vergelijken.  
RESPONDENT: Jat het is waar. Dat was ons leven een beetje. Hihi. Ik ben tot laatste thuisgebleven. 
Totdat we allemaal weg waren. Was ik eigenlijk ja, ik kon eigenlijk alles bekomen wat ik maar wilden. 
Hahaha… 
MAN: Terwijl ik eigenlijk ook een Bruggeling ben, maar heb altijd in Mechelen gewoond. Ik ben al 
veel langer weg uit Brugge. Toon dat een keer.  
RESPONDENT: Ah ja ik ging dat een keer laten zien, ik ben zodanig.  
MAN: Heb u die albums al gezien?  
INTERVIEWER: Neen neen…  
RESPONDENT: Ja dat zijn oude kaarten.  
INTERVIEWER: Oude kaarten die hij geschreven heeft of?  
RESPONDENT: Ja kaarten die hij tussen zijn boeken stak. Dat zijn, heel oude foto’s, die staan ook in 
de boek. Dat zijn er dus eigenlijk die in de boek staan.  
Bestuderen de oude foto’s met hun twee.  
Die kan je eigenlijk al niet meer zo goed zien.  
INTERVIEWER: Dit was in de Panne. Dus hij heeft in de Panne?  
MAN: Ja ja ja... Dat is waar dat fameus hospitaal.  
INTERVIEWER: Ja daar heeft hij gelegen.  
RESPONDENT: Ja ja ja ik denk dat dit er wel zijn die van hem zijn. Ze zijn wel fijn geschreven hè.  
Van dat nonneke heeft Arthur u dat vertelt? Van dat nonneke van Zonnebeke?  
INTERVIEWER: Neen…  
RESPONDENT: Dat is nonneke, toen hij in het hospitaal lag, daar in de Panne, dat groot hospitaal. Die 
was daar verpleegster, of was ze toen ook al non, dat weet ik niet.  
MAN: Ik denk dat ze de twee waren, glimlacht, waarschijnlijk waren ze non en verpleegster 
RESPONDENT: En, hij was in de linnenkamer, en hij zei altijd, toen hij herstellende was, dat hij altijd 
in de linnenkamer mocht werken met dat nonneke.  
IINTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: Ja en dat nonneke was dan later in het klooster, in Zonnebeke. Heel zijn leven, dat hij 
leefde en ook als dat nonneke leefde, met nieuwjaar schreef hij, ieder jaar een brief en stak hij vijf 
honderd frank in die enveloppe.  
INTERVIEWER: Echt oh?  
REPSONDENT: Ja naar dat nonneke. In dien tijd was dat toch hè.  
MAN: Ja dat was toch veel.  
RESPONDENT: Heel zijn leven, dan schreef ze een brief terug, dat ze zou bidden voor ons. Voor ons 
allemaal. En voor de kinderen, ik heb dat nog, de andere zullen zich dat ook nog herinneren, kregen 
we een prentje een bidprentje een zentje. Een zentje een prentje. Ja wij waren daar heel blij mee 
met een prentje.  
MAN: knikt ja.  
RESPONDENT: Ja als je een zentje kreeg van iemand. Dan waren je daar blij mee. En ze stuurde dan 
altijd een prentje op. En dit is dan dat nonnetje. Maar ene keer is zen ze op bezoek geweest, naar 
Zonnebeke. Kijk, ik geloof dat dit ook in de boek staat. Dat is papa.  
INTERVIEWER: Hoe oud was hij dan?  
MAN: Hij is van ‘96. Dus je moet er altijd vier jaar bij tellen. Dan was hij 22.  
RESPODNENT: Mijn nichtjes. De nichtjes dat waren eigenlijk mijn… Ja kijk dat zijn allemaal. Dat was 
toen hij in de boot zat.  
INTERVIEWER: Wat was er met de boot? Want dat verhaal ken ik nog niet.  
MAN: Ah het verhaal ken je niet. Heb je de boek in kwestie nog niet gelezen?  
NTERVIEWER: Ik heb het nog niet gelezen omdat ik het eerst het verhaal van jullie zelf wilt horen.  
MAN: Ah ja dat verhaal van die boot wordt dus in die boek vertelt.  
RESPONDENT: Wat was het. 
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MAN: Het was ergens een rijke mens van Engeland. En die zich nuttig wilde maken in de oorlog. En 
dan van Frankrijk naar Engeland vaarten. Dus met invalide, gekwetste naar, ja voor wat ontspanning. 
Ja en hij heeft daar een tijdje geweest.  
REPSONDENT: Ja dat zijn dus allemaal gekwetste, ja ik heb nu niet de juiste bril aan, maar je ziet dat 
aan de vlag hè. En hij heeft lang gezeten op die boot.  
MAN: Ja ja. Niet enkele weken, maar dat is maanden geweest.  
RESPONDENT: Hier moet die ergens staan.  
MAN: Ja hier staat die. 
INTERVIEWER: Dus hij heeft in de Panne gelegen, en waar dan nog?  
RESPONDENT: Ja en dit was om te herstellen op die boot hè.  (Wijst naar de foto van de boot)  
MAN: Eigenlijk staat heel dat verhaal in Bert zijn boek. 
RESPONDENT: Ja dat is waar.   
MAN: Hebt ge dat boek.  
INTERVIEWER: Ja ja. 
MAN: Ah ja daar staat dus heel dat verhaal in. Hoe hij dus gevlucht is uit Brugge en dan opgepakt is 
geweest is.  
RESPONDENT: Dat is hier dat ze les kregen. 
MAN: In de oorlog?  
RESPONDENT: In de oorlog.  
MAN: Hoe zou ik het zeggen, toen hij gekwetst is geweest dan is hij naar dat hospitaal gegaan, maar 
nadien was hij revalideerde en het was zo in bepaalde dingen, in Frankrijk, hebben ze hebben hem 
opnieuw opgeleid voor zijn arm. Dat staat wel goed in dat van Bert. 
RESPONDENT: Hij zei altijd dat hier, frans dat je kon, hier herleerd had. Maar nu dat ik peins, mijn 
frans klopt niet. Hij dat wij klapte. Ik had één nonkel die van Brussel hè en één keer op een jaar kwam 
die op bezoek naar ons, en die kuste. En wij waren dat niet gewend, en onze Jozef die had zo van die 
stelten waar die op loopte. En die kwam dus op bezoek en hij had het gevonden. Hij stond op zijn 
stelten en dan moest die niet kussen. Ik zie dat nog gebeuren, ik zie dat nog gebeuren. Haha.  
Man bladdert ondertussen verder in het fotoalbum.  
MAN: Hier, is zijn broer gesneuveld in ‘18, een maand of twee voor de oorlog gestopt is. In het 
station van Brugge hebt ge een dingen van. Voor dat ge het station binnen gaat, hebt ge – de man 
beeld het uit- hebt ge zo een dingen van de …  de allereerste naam is die van Jan.   
INTERVIEWER: Ah ja dan zal ik eens zien.  
MAN: Ja als je daar een keer komt moet je gaan kijken.  
RESPONDENT: Hun trouwfoto’s.  
 
INTERVIEWER: Ah ja, en hebben uw vader en uw moeder elkaar leren kennen voor de oorlog of na 
de oorlog?  
MAN: Ja, voor de oorlog, want toen de oorlog begon was mijn vader 18. Ze zijn getrouwd toen hij 
dertig jaar was. Ja hoe lang hebben ze gevrijd?  
RESPONDENT: Dat weet ik niet.  
MAN: Ja dat was dus…  
RESPONDENT: Ja je trouwde niet vooraleer je een huis had. Ze hebben eerst gebouwd.  
 
INTERVIEWER: Weet ge nog hoe ze elkaar hebben leren kennen?  
RESPONDENT: Awel mijn mama was van Oostkamp, van Oostkamp, haar vader was wagenmaker. Dat 
was een groot dingen, wagenmakerij en er was een soort café bij.  
MAN: Estafette café, dat was zo hè.  
RESPONDENT: Dus diegene die met de wagen kwamen moesten wachten, en wachten dan daar en 
hij sleutelde dan aan de wagen. En ik denk dat hij, dat hij… ik weet het niet, hij sprak altijd van de… 
Hoe noemde hij weer die beestjes?  
MAN: De patries.  
RESPONDENT: Ken je dat?  
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INTERVIEWER: Neen.  
MAN: Een patrijsvogel.  
RESPONDENT: Hij zei altijd… 
MAN: Ze waren dus met verschillende zussen. Uw mama had nog verschillende andere zussen. En ze 
noemde die de patrijszusters.  
INERVIEWER: Aaaah.  
RESPONDENT: Ja ze noemde die dan patries.  
Hahaha.  
MAN: Ja ze noemde haar dan patries. Ik denk wel dat mijn schoonvader dan later wel dat hij dan na 
de oorlog wel uitging naar kermissen enz. want er waren veel kermissen. Met veel kameraden en 
waarschijnlijk zal hij dan zo contact hebben gelegd. Ja hoe gaat dat hè. Volgens mij moet dat zo 
gegaan zijn.  
RESPONDENT: Bonbon zeker in de jonge tijd was. Haal die foto een keer daar van boven in de lade, 
die had een schoon, die had zo een –beeld een strak gezicht uit met haar handen. -  zelfs toen die 
negentig jaren was. Die had een schoon velleke.  
De klok luidt.  
Ja echt…van boven linksboven op die dozen, neen links, ligt die foto.  
MAN: Ah ja dat was een prachtige foto.  
RESPONDENT: Staat dat nog aan?  
INTERVIEWER: Jaja kijk hier. 
RESPONDENT: Oh oei! Kijk hier hebt ge alles, kijk. Je moet een keer zien hoe schoon.  
INTERVIEWER: Amai ja.  
RESPONDENT: Wat een schoon gezichtje dat die had.  
INTERVIEWER: het was een mooie mevrouw. 
RESPONDENT: Ja, ze, dat zijn Jeanne en ik. En dat is Piet.  
MAN: Hier dat is Piet.  
RESPONDENT: Ik denk dat die foto van mijn eerste communie en Jan zijn laatste. Speciale foto…  
INTERVIEWER: Toffe foto hè. 
RESPONDENT: Ja tis echt.  
INTERVIEWER: Ge lacht daar zo mooi op.  
RESPONDENT: Ja dat zal dat wel zijn, want ik heb mijn witte kousen aan. Dat was eerste communie. 
En Jan met zijn brochette zal zijn twee communie gedaan hebben, denk ik. Ik zeg het bonbon, die had 
altijd ja die kleedde zich heel schoon.  
MAN: Ja ze was schoon.  
RESPONDENT: Ja dat was nog zoiets speciaals van bompa. Ik zei al dat is in het verlengde van wat ik 
over bompa zei, dat hij fier was op zijn vrouw.  
INTERVIEWER: Ja was hij er fier op?  
RESPONDENT: Ja, in de week hè, gewone kleren aan, maar als we ergens naar toe gingen. Was dat 
altijd opkleden. Ze had altijd schone kleren. En met iedere toiletten zo’n schoon hoedje. In de zomer 
zomerhoedjes, en in de wind. En als we dan weggingen dan ging hij altijd een keer kijken. Dan haalde 
hij altijd een zakdoek uit zijn zak. Ik zie het hem nog doen. Zo naar haar oorbellen. –mevrouw doet 
het voor bij haar man, haalt een propere zakdoek uit haar zak en gaat naar haar man zijn oren. – 
MAN: Ah ja hij was goudsmid.  
RESPONDENT: Ah ja van je hebt dat in je handen gehad, dan hè, altijd hè; en dan ook aan haar 
collietje. Met zijn zakdoek erover.  
MAN: Ja het was een echte goudsmid –lacht gelukkig_  
INTERVIEWER: Ah ja natuurlijk.   
RESPONDENT: Dat zal me altijd bijblijven. Altijd en altijd deed die dat. Ja hij heeft er eigenlijk voor 
gezorgd tot, ja hij had veel karakter he. Zij is dus 91 geworden. 
MAN: 91. 
RESPONDENT: En hij is vijf jaar ouder geloof ik of vier jaar ouder.  
MAN: Vier jaar denk ik.  
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RESPONDENT: Tot de laatste dag zijn ze samen, zij kon niet meer eten en slikken echt helemaal 
versleten. Niet van ziek, ma ja ouderdom. En dan zat die daar, in heel zijn leven met choco, ja ik eet 
nog graag chocola. En dan zat hij met een meske, zo chocola te slepen zo dat in haar mond te stopen, 
zo dat ze het toch nog, ja want ze kon niet meer slikken of eten. Ja zorgen tot de laatste moment 
eigenlijk. Ja date ik zeg een superpapa vond ik dat.  
 
INTERVIEWER: Heeft uw papa speciale verzorging nodig gehad voor zijn arm?  
RESPONDENT: Denkt na- neen, het schijnt, maar dat heb ik nooit zo gevoeld, dat hij pijn had af en 
toe, vroeger. 
MAN: Jij kan dat niet voelen hè.  
RESPONDENT: Neen. 
MAN: Haha hoe kan jij dat nu gevoeld hebben?  
RESPONDENT: Nee, ik bedoel ik heb dat nooit geweten…  
MAN: Natuurlijk je moet je realiseren dat in 14, ja hij is eigenlijk gekwetst geworden in 15. Jij bent 
geboren in 38. Pas als je zes jaar bent begin je pas dingen te herinneren he. Tegen de tijd dat jij 
geboren bent, ondertussen was hij al 44, en het is gebeurd in 15. Ik bedoel, daar zit 30 jaar tussen.  
INTERVIEWER: Natuurlijk. 
MAN: Dat is niet meer hetzelfde als in het begin hè.  
RESPONDENT: Ja dat is wel waar.  
MAN: Hij was dan al wat versleten en ja dat is waar he.  
RESPONDENT: Ja maar toch, bleef dat wel warm gehouden. Denk ik.  
MAN: Ja dat kan wel natuurlijk.  
RESPONDENT: Ja ze deden daar zo warm onder. Zoals wij dat zeiden, dat was zijn slechte arm en dat 
was zijn goede arm. Ochot ja dat was me ook wat, uhm dus mama zei altijd: dat is zijn slechte arm en 
dat is zijn goede arm, maar dat is wel sterke hand hè. En als wij een valling hadden dan werden wij 
ingewreven met alcohol de… ik weet niet ken je dat? Dat is iets dat vrij hard riekt. En papa moest dan 
daarvoor naar beneden komen want hij moest dan met zijn sterke hand dat insmeren. Zie je het was 
weer dat hè. –beeld het uit hoe- met zijn sterke hand en dan wrijven. Een pak watten erop en een 
onderlijfke en dan.  
MAN: En dan naar bed met een beetje Grog in.  
RESPONDENT: ja met een beetje grog in, een beetje rum.  
Haha 
MAN: Ja met rum.  
RESPONDENT: En daar kwam weer die sterke arm weer naar voor he. Awel ja dat was wel, die arm 
was zoiets, ja in ons gezin speelde.  
INTERVIEWER: Ja?  
RESPONDENT: Ja ik weet nog een keer dat hij was gevallen. We gingen naar het bos gaan spelen en 
papa zegt ik ga naar huis. En de hond springt tussen zijn benen en hij valt, in eerste gedachten was 
dat dan altijd oei die zijn arm gaat toch niet gebroken zijn. Hè altijd erin speelt.  
MAN: Ja en hij had op zijn arm gevallen.  
RESPONDENT: Ja. Het was vooral op zijn hoofd. Dat speelde hè. Goh ja hahaha als wij klein waren 
Piet was twee jaar ouder dan mij en op een keer komt hij naar mij, zegt hij kom een keer mee.  
MAN: Piet?  
RESPONDENT: Ja Piet 
MAN: Ja dat was een deugniet.  
Hahahahaha  
MAN: Het is echt waar! Het was ook Piet die ook moest trouwen.  
RESPONDENT: En de was hing buiten.  
MAN: Dat is juist  
RESPONDENT: Kijk ne keer zei die, dat zijn geen broeken hè, wat zou dat zijn? Ik had dus twee grote 
zussen en mijn mama die allemaal hun regels moesten hebben. En vroeger dat was een eponge. Dat 
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kent men nu niet meer hè. En dat was dan zo dubbelgevouwd en met zo een dingske. Dus 
maandverbanden een eponge. En de was hangt op in de hof, en –beeld uit een hele rij een voor een-  
MAN: Ah ja met drie vrouwen.  
RESPONDENT: Hij zei je moet een keer kijken, dat zijn geen broeken hè. Hij stampt me vooruit en zei: 
ga dat een keer aan mama gaan vragen wat dat is. En ik klein die ging dat vragen. En weet je wat ze 
zei. Awel ze zegt: kijk en vouwde dat zo open en we leggen papa zijn arm erin. En dan is dat lekker 
warm voor hem. Voor wat die arm allemaal wel niet gebruikt werd. En waren wij weg. Dan waren wij 
content.  
Hahahaha, ma mensen toch  
RESPONDENT: En ja wij geloofde dat.  
RESPONDENT: En ja wij geloofde dat hè. Ik zie hem dat nog zeggen hè, bij de achterdeur op het 
koertje. We doen dat open en leggen zijn arm daarin en dan is dat lekker warm. Haha ja…  
MAN: Ja dat is nu anders natuurlijk.   
INTERVIEWER: Ja dat is nog goed bedacht.  
REPSONDENT: Ze konden niet zeggen zoals het is hè. Ja in die tijd was dat nog hè. Jaja jongens toch.  
 
INTERVIEWER: Hoe zou u eigenlijk uw mama beschrijven?  
RESPONDENT: Ja mijn mama… oh, er beschermend tegenover papa hè?  
MAN: Ja… –denkt peinzend-  
RESPONDENT: Ja ze was altijd…  
MAN: Ja ze was altijd beschermend. 
RESPONDENT: Uhm, ja ze was –zet haar recht en schud met haar schouders- schoon.  
MAN: Ze was niet groot van gestalte.  
RESPONDENT: Ja ze was klein en fijn.  
MAN: Ja ze was klein en fijn.  
RESPONDENT: Ja ze had zes kinders moeten kopen. Maar ze hebben wel altijd hulp gehad.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: In het begin het niet neen, maar jawel die ene die van Oostkamp kome om te werken. 
En dat ik geboren wierden, dan was er een meisje dat wat verder woonde gekomen, om te ja ze 
noemde dat dienen hè, die is bij ons gebleven tot na mijn plechtige communie. Dus was.  
MAN: Die was er alle dagen, zelfs de zondag.  
RESPONDENT: Ja alle dagen en ook de zondagvoormiddag! Ja hoe dat kind dat toch deed.  
INTERVIEWER: amai.  
RESPONDENT: Ja dat was toch. 
MAN: Titine?  
RESPONDENT: Titine, dat was ja. En anders mijn mama hield van schone dingen hè. Ja, niks 
speciaals… ja… haha ik heb nooit problemen gehad of niets neen. Dat draaide daar wel. Zij hield zich 
wel bezig met het geld.  
MAN: Ja ja.  
RESPONDENT: Ja papa sprak daar niet van hè.  
MAN: Ja ze was de secretaresse. 
RESPONDENT: Ja en de pakjes maken.  
MAN: Ja en voor eten zorgen. Ja ze werkte altijd.  
RESPONDENT: Ja en de pakjes deden ze ook.  
MAN: Ja voor de klanten.  
REPSONDENT: Ja er kwamen veel klanten aan de deur, ja dat deden zij ook. Want die hadden ook 
groter cliënteel. Dat waren altijd dezelfde mensen, dus ja, wij noemde die dan Saint Cruz, saint 
jeanne… wij noemde altijd de mensen van waar ze kwamen. Of Zellegem is daar. Zo was dat. Ja dat 
was altijd ja we noemde nooit bij de naam hè.  
MAN: Ja inderdaad nooit, altijd Saint Cruz is daar.  
RESPONDENT: Saint Cruz is daar, Sint-Andries is daar.  
MAN: En die van Praet?  



 
71 

RESPONDENT: Ja neen, die van Praet was, ja.  
MAN: Dat was dan ook een meneer was…  
RESPONDENT: Ja.  
MAN: Ja dat was ook een grote meneer. Ja dat was ook een juwelier.  
RESPONDENT: Ja dat deed zij ook altijd. Zo’n praatje slaan, dat waren ook altijd dezelfde mensen hè. 
Ja zo dus babbelen, dat deed ze ook wel graag.  
MAN: Ja babbelen deed ze ook wel graag.  
RESPONDENT: Ma ze vond dat vree spijtig dat ik trouwde he. Ja was ik op het einde een tijdje alleen 
geweest thuis. En dat ik dan ook nog naar hier kwam... tttjjjj, ja ze  
MAN: Natuurlijk zij zelf was ook de jongste, met hoeveel waren ze? Ja ze was ook de jongste dus ja ze 
is ook getrouwd, dus ja ik bedoel. 
INTERVIEWER: Ja natuurlijk. 
RESPONDENT: Ja ma ja dat ze dan niemand meer had hè.  
MAN: uw moeder had wel chance dat haar oudste dochter lang nog heeft ingewoond.  
 RESPONDENT: Dan van zei ze soms een keer, zei ze: je mag alles vragen wat je maar wilt als je maar 
thuisblijft.  
INTERVIEWER: Oooooh.  
RESPONDENT: Ja.  
MAN: Dat is duivels, dat is duivels. 
RESPONDENT: Ze kwam toch regelmatig naar hier. Dat ze toch naar hier mocht he.  
MAN: Ja absoluut. Zoals ik al zei: ik heb nooit problemen gehad met mijn schoonmoeder.  
RESPONDENT: Neen neen absoluut niet. En als we allemaal op bezoek kwamen dat we nog vrijde, en 
hij kwam dan de zaterdagavond naar ons thuis. En dat had ze graag. Pap het is 21uur dan moest hij 
gaan slapen. En zij dan zij bleef dan, ze wilde dan graag nog hè, ze vond dat vree plezant en ze 
babbelde dan graag. Dat ze toch regelmatig had van goh wat zal pap nu weer gaan zeggen, want ze 
zit daar nog steeds. Ze vond dat toch zo plezant.  
MAN: Jaja ze wilden mij zien. Ja ik kwam pas aan om 21 uur en anders was ze al weg. Maar zij wilden 
mij zien. Ja en ik kwam dan ook van Brussel enz.  
INTERVIEWER: Ja ja tuurlijk tuurlijk.  
RESPONDENT: En de maandag deed je haar haar, dan was ze zeker in haar nopjes.  
INTERVIEWER: Oh ja ja.  
RESPONDENT: Eigenlijk tot de laatste dag, heb je alle twee hun haar gedaan. En gekleurd en al. Jaja 
dus dat was plezant hè.  
 
INTERVIEWER: Moest uw moeder bepaalde huishoudelijke taken overnemen omdat uw vader dat 
niet kon?  
RESPONDENT: Vroeger in het huishouden werd er toen niet veel gedaan hè. Hij deed bijvoorbeeld de 
kolen, dat was met stoven he vroeger. Dat deed hij hè. Zwaar werk, dat deed hij. Maar koken dat was 
geen mannenwerk.  
 
INTERVIEWER: Maar had hij dan bijvoorbeeld geen hulpmiddel om zijn arm te versterken?  
RESPONDENT: Neen dat bleef, stijf dan stond dat een beetje klok hè.  
MAN: Ik zeg het nog eens, toen dat gebeurd is in de oorlog en dan nadien dat is altijd verbetert.  
RESPODENT: Maar hulpmiddelen zijn er nooit geweest he. Neen. 
MAN: Neen neen. 
RESPONDENT: Maar vroeger dan hielpen de mannen niet.  
INTERVIEWER: Neen neen.  
RESPONDENT: Titineke was er altijd.  
 
INTERVIEWER: en kon hij dan bijvoorbeeld goed zijn bestek vasthouden.  
RESPONDENT: Ja ja op zijn manier.  
INTERVIEWER: Op zijn manier…  
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RESPONDENT: Ja als hij een boterham ging smeren dan was dat zo –zij beeld het uit- dat was zo deed 
hij dat… eten dat hij kon, ontbijten, daar had ik bewondering voor.  
MAN: Die man kon goed eten.  
RESPONDENT: Hij stond altijd als eerste op. Zoals in de zomer zat hij al om zes uur op zijn atelier. En 
in dat atelier, en dat atelier zat lang mijn kamer. Dus boven hè. Je bent dat zodanig gewend he. Dat ik 
lag te slapen maar dat je hem toch, er werd geklopt met zijn gehamer en ja. En altijd weer gewerkt. 
Ik hoorde dat in mijn bed. Je was dat zo gewend, dat ik het niet hoorde.  
MAN: Hij ging wel elke avond om negen uur gaan slapen. En om zes uur stond hij op.  
RESPONDENT: Ja dat hing wel af van het seizoen hè, in de winter was dat later. En dan was dat zijn 
ontbijt, dat bewonderde ik, elke ochtend boterhammen, spek en eieren,  
MAN: en een haring ook he?  
RESPONDENT: Ja en haring ook veel. Want dat voor hem alleen he. Dan zei hij, ga je en haring kopen. 
Want ze kwamen daar mee aan de deur. Ja en die had ochtends een heel haring en spek. En hij at 
altijd een stuk spek. En dan sneed die dat zo heel kromweg.  
MAN: Kromweg haha. 
RESPONDENT: En wat die ook at ochtends, wij aten heel veel biefstuk, in mijn ogen, aten wij dat veel.  
MAN: Ja dat was ook zo.  
INTERVIEWER: Haha.  
MAN: Ja dat is zo, als ik daar was, was dat altijd.  
INTERVIEWER: Altijd een stuk biefstuk, voilà.  
RESPONDENT: En dat was zo, ja hoe noemt dat zo met een stukje vet aan.  
MAN: biefstuk met?  
RESPONDENT: Ja met zo een randje vet aan, ja dat heeft een naam, daar ben ik slecht in. Maar wij 
sneden dat af. En toen zagen we in zijn ogen seh, dat vond hij verschrikkelijk, dat we dat afsneden en 
dat niet opaten. Toen ja we waren met drie of vier die dingskes afsneden dan leg je dat we, ’s 
anderdaags ’s ochtends at je dan dat op met je boterhammen. Want dat is het beste van het vlees.  
MAN: Zei hij…  
RESPONDENT: Dat was iedere morgen. En dan als hij al op zijn atelier zat kwam pas al de rest. Hihi, ja.  
 
INTERVIEWER: Ik vroeg me ook nog af, was uw vader een oorlogsvrijwilliger? Heeft hij zichzelf 
aangegeven?  
MAN: Ja.  
RESPONDENT: Hoe is dat nu gegaan?  
MAN: Hij heeft zichzelf aangegeven. Als de oorlog begonnen is, is hij gevlucht.  
RESPONDENT: Ja hij is gevlucht.  
MAN: Is hij gevlucht naar Frankrijk, een bepaald stadje in Frankrijk- en daar is hij op een moment 
hingen allerlei brieven dat de jongens van België die gevlucht waren dat ze zich moesten aangeven.  
INTERVIEWER: Ah.  
MAN: Anders zouden ze daar opgepakt worden. En zo heeft hij zichzelf aan gegeven.  
INTERVIEWER: Ah ja. 
MAN: En was hij dus een vrijwilliger. En in tegenstelling met zijn broer die gesneuveld is. Want die zat 
al in het leger toen de oorlog begonnen is. Hij heeft zichzelf aangegeven. Als vrijwilliger. Ja je moet 
die boek een keer lezen van Bert, want dat staat daar allemaal zeer mooi in.  
RESPONDENT: Ja die heeft heel die geschiedenis opgezocht.  
MAN: Ja hij heeft daar veel werk in gestoken met op te zoeken, met al die foto’s van het hospitaal. En 
waar hij allemaal is geweest. Ik weet nog die is ergens in Duinkerke was er een kamp geweest waar 
hij die opleiding gedaan heeft. Voor dat hij in het leger kwam, en dan nadien terug. Ja dat staat daar 
allemaal heel schoon in.  
INTERVIEWER: Ja ik heb het boek, maar wel maar de eerste versie, die heb ik meegekregen van uw 
broer. Die had nog een eerste versie geloof ik.  
RESPODENT: Die ligt vanonder. Hier staat alles in.  
INTERVIEWER: Eens kijken of het dezelfde is.  
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RESPODENT: Ja hij wou hem eigenlijk opvolgen hè, onze Bert. Hetzelfde beroep doen.  
MAN: Dat zijn diezelfde foto’s allemaal. In …. Dat was het; daar heeft hij zijn opleiding gehad en hij 
ziet. En als dat gekwetst is dan zat hij.  
RESPONDENT: Dat vind ik ook schoon; kaarten die hij zeker, ja die ze geschreven hebben.  
INTERVIEWER: Dus die heeft hij tijdens de oorlog geschreven?  
RESPONDENT: Jaja.  
 
INTERVIEWER: naar zijn familie dan?  
RESPONDENT: Ja naar zijn broer of, eigenlijk de broers onder elkaar.  
MAN: Als je die boek hebt, moet je daar eens op je gemak in kijken.  
INTERVIEWER: Ja oké bedankt.  
MAN: Daar staan zeer veel details in.  
 
INTERVIEWER: weet je ook nog iets van hoe de terugkeer is aangemeld aan de familie?  
RESPONDENT: knikt neen.  
MAN: Op dat moment zat hij in dat kamp, in Duinkerke. Toen de oorlog geëindigd is zat hij dus in dat 
kamp. Hij kreeg dat opleiding, en op een moment is de oorlog gedaan. Is hij niet direct naar huis 
gegaan. Ze zeiden tegen hem dat hij nog wat moest blijven. Het is pas, ja dus de oorlog is gedaan in 
november en hij is maar het jaar nadien naar huis gegaan.  
 
INTERVIEWER: En wisten zijn ouders dat hij gewond was?  
MAN: Ja ja, dat wisten ze.  
 
INTERVIEWER: Hoe hebben ze dat dan laten weten? Heeft hij dan een brief geschreven of?  
MAN: Ik denk dat het officieel was.  
RESPONDENT: Ja want hij had niet kunnen schrijven, hebben kunnen doen.  
INTERVIEWER: Ja ze hebben dat dus officieel gedaan.  
RESPONDENT: Ja van eigen dat huishouden, is papa gekwetst, die andere dan…  
MAN: Ja want wanneer hij naar dat kamp kwam, hoorde hij dat zijn broer gestorven was.  
RESPONDENT: Ja dat zei Bert ook, dat uit zijn gesprekken kwam, doordat zijn broer gesneuveld was, 
altijd iets ja, zoals zijn decoraties ofzo he, die wilde dat nooit dragen.  
INTERVIEWER: Dat droeg hij niet?  
RESPONDENT: Ja neen, want hij zei altijd, onze Jan kan je daar niet mee terug krijgen. Dat uhm, ja dus 
voor hetzelfde huishouden, zwaar.  
MAN: En Robert?  
RESPONDENT: Ja Robert die was niet zo. Die zat eigenlijk; daar heb ik eigenlijk nooit iets van gehoord.  
MAN: Ja die geschiedenis van Robert heeft hij nochtans ook uitgespit, want hij is daarvoor ook naar 
Brussel gegaan.  
RESPONDENT: Ja en hij ging alle weken naar zijn moeder. Op bezoek. En als ze dood was, ging hij naar 
het kerkhof, dat lag niet veel verder. Regelmatig naar het kerkhof, dan stond die daarvoor, en hij 
droeg altijd een hoed, dus in de zomer een zomerhoed. –beeld uit dat haar vader zijn hoed even 
afzet- ja dan tilde hij zijn hoed even op. Dat had je, tot zolang hij dat kon heeft hij dat gedaan; hè. Het 
was een correcte mens.  
 
INTERVIEWER: Had die ook dus medailles enz.?  
RESPONDENT: Jawel Jan heeft die, heeft die niet aan jou getoond?  
INTERVIEWER: Ja ik denk het wel hoor maar.  
RESPONDENT: Ja want op zijn feest op zijn honderd jaar, had Jan dat eventjes aangedaan. Maar 
anders niet.  
MAN: Hij pakte er niet mee uit.  
RESPONDENT: Oeh neen, ook niet op het feest van de invalide, nooit. Naar die mis ging hij wel, met 
Robert met de vlag.  
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MAN: Met zo’n optochten.  
RESPONDENT: Neen dat wilde hij niet. Zolang ik pree trek is het goed. Maar absoluut niet.  
 
INTERVIEWER: En kwamen er kameraden over van de oorlog?  
RESPONDENT: Neen; 
INTERVIEWER: Nooit bij jullie thuis?  
RESPONDENT: Neen nooit. Nooit geweten dat, ja van waar waren die allemaal, ja ook niet van bij ons 
rondom hè. Neen.  
MAN: Van waar waren die denk je? Je hebt daar nooit iets van gehoord? 
RESPONDENT: Die ene, ik weet niet, in dat oudstrijdershuis, die ene, jouw papa kende die ook,  
MAN: Albert?  
RESPONDENT: Ja ik weet niet hoe die elkaar kende, ik weet het niet. Die kwam altijd als we iets 
gingen drinken, en die kwam altijd bij ons zitten. Voor een beetje te babbelen. Van hoe of van waar 
die elkaar kenden?  
MAN: Het was het oudstrijdershuis, dus ja, het was café, het zal een medegenoot geweest zijn; was 
die ouder? 
RESPONDENT: Ja dat kan, maar als kind kijk je niet op leeftijd he.  
MAN: Ja dat zal wel zoiets geweest zijn.  
RESPONDENT: Ja.  
MAN: Het kan zijn dat hij nog wel mensen kenden hè, toch niet die jullie gezien hebben.  
RESPONDENT: Neen, nooit iemand gezien daarvan? Neen… zijn broers die kwamen regelmatig, altijd 
en die blijven tezamen komen. Dus op de atelier he. Twee kwamen altijd langs het poortje vanachter 
binnen. En kwamen dan naar boven. En de andere kwam langs de voordeur, haha  
MAN: Marcel?  
RESPONDENT: Ja die kwam langs de voordeur.  
MAN: Marcel kwam langs de voordeur en de andere twee langs achter haha.  
RESPONDENT: Ja haha en dan was dat zo, ja wij zeggen daartegen streden.  
MAN: streden.  
RESPONDENT: Ik weet niet hoe ik dat moet vertalen?  
MAN: Strijden, discuteren?  
RESPONDENT: Ja discuteren.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: Ja. Dan zeiden we altijd ze zijn weer aan het streden. Als ze onder elkaar waren, dan 
was het altijd whee, whee. Dat ja. Dat was ja een schone tijd.  
MAN: Doorheen de tijd, krijgt dat natuurlijk een ja.  
INTERVIEWER: Dan kijk je er anders naar toe, jaja..  
MAN: Hebt ge al iets meer geleerd van?  
INTERVIEWER: Ja natuurlijk. Ik heb zelfs nog een paar vraagjes als dat mag?  
RESPONDENT: Ja natuurlijk! Ik heb tijd ze.  
INTERVIEWER: Ja ik vind het zeer interessant, u kan dat zo met volle emotie vertellen he.  
RESPONDENT: Ja dat zen ik zo.  
INTERVIEWER: Ja dat is zeer schoon.  
RESPONDENT: Ja haha ik heb dat zo met alles.  
 
INTERVIEWER: Ik vroeg me nog af of dat uw vader een gerespecteerd figuur was in het dorp?  
RESPONDENT: Ja, de familie Peeters. Ja hij ging het wel, graag naar de boeren, hij ging graag naar de 
boer. Mama haar tante die hadden een boerderij. Oh daar hebben we veel geweest. Niet met de 
auto he, maar met de fiets. Zes of zeven fietsen achter elkaar naar Wommelgem. Ik zat dan wel nog 
op het standje, maar met zen allen net de fiets.  
MAN: Naar de kooien.  
RESPONDENT: Dat deed hij graag.  
MAN: Die boerderij noemde de haaienkooi.  
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RESPONDENT: Ja hij ging altijd gaan kaarten. Elke zondagochtend natuurlijk na de mis, naar de 
capucindinges, na de mis gingen we eten.  
MAN: Het was wel de vroege mis hè.  
RESPONDENT: Ja de mis van half 8.  
MAN: Ja die van half 8.  
INTERVIEWER: Amai ja dat is vroeg.  
RESPONDENT: Ja dat viel voor hem nog mee.  
MAN: Maar ja na de mis had je nog een hele voormiddag hè.  
RESPONDENT: En dan daarna eten we en dan ging hij daarna naar zijn atelier wat rekeningen 
schrijven. Dan naar het dorp Sint-Michiels, naar zijn mama of zijn zusters, die daar nog waren. Hij had 
twee zusters die nog jonk gebleven zijn. Dan ging hij daar naar binnen. En dan één huis tussen was 
het café. En dan gaan kaarten, hij moest dan wel zorgen dat hij om twaalf uur stipt terug thuis was 
voor het eten. Hij heeft vaak, en dan ging dat zo met zijn arm –slingerde de arm- vree moest stappen 
om op tijd te zijn. En als hij achter twaalf er was, dan was mama niet content. Die hadden dat vree, 
wij ook wij moesten altijd zeer op tijd zijn voor het eten. Ik heb veel gekoerst met mijn fiets zulle. 
Goh ja, het was ofwel twaalf uur, of vier uur of… moest je er zijn voor het eten, dat moest in orde 
zijn. Amai ik heb veel ah aha –buitenadem- om er toch maar te zitten. Ja dat was, de zondagmorgen 
jaar uit en jaar in.  
MAN: Ja dat was vroeger zo.  
RESPONDENT: Ja.  
MAN: De boeren gingen vroeger op café.  
RESPONDENT: Oeh ja hij was erg voor de boerenstiel. Maar ja wat hadden anders kinderen om te 
spelen. Ik weet nog dat ik vroeger aan hem gevraagd hebt, met wat speelde gij?  
MAN: Als kind was er toen geen speelgoed.  
RESPONDENT: Ja met de vogel, zei hij altijd. Naar nesten gaan kijken, of er eieren waren. En dan 
kijken.  
MAN: Ja hij was erg voor vogels, hij was altijd bezig met vogels.  
RESPONDENT: Ah ja het was hunder spel. Ze hadden niets anders om te spelen.  
MAN: Die liepen veel achter straat te lopen achter elkaar. Sint Michiels, in zijn kinderjaren, ja nu staat 
dat helemaal vol, maar toen was dat echt nog een dorp op zichzelf. Met veel boeren, het was echt 
een boerendorp.  
RESPONDENT: Ja hij ging graag naar de boeren.  Dat was, hij zou ook nog een goede boer geweest 
zijn. Maar wat ik nu wel niet weet hoe dat hij dan is gekomen om goudsmid te worden  
MAN: Jawel zijn vader was goudsmid.  
RESPONDENT: Ja die was smid.  
MAN: Awel ja. Nonkel Florian was smid, en nonkel Robert was smid, je moet dat niet ver gaan zoeken 
he. Dus zijn vader was een smid. En twee van zijn broers werkten als smid aan de sporen. Het waren 
dus allemaal smeden hè, dat was de stiel van hun vader hè. Oké zijn vader was geen goudsmid, maar 
het was wel in dezelfde branche.  
RESPONDENT: Maar smid is toch een ruwe stiel hoor. Als nonkel Florian bij ons kwam.  
MAN: Ah ja. De spoor was niet hetzelfde als zoiets kleins hè, het was veel fijner hè, maar het was ook 
een smid.  
INTERVIEWER: Het is in dezelfde sfeer.  
MAN: Dat is eigenlijk van huize uit. –vrouw kijkt bedenkelijk-  
REPSONDENT: Njaaah, ik vind dat toch niet hetzelfde zulle. Je hebt zeker die mannen niet gezien!  
MAN: Dat was een variante van. In dezelfde stiel, maar een andere variant, die veel verfijnder was. 
Maar ja dat moet je nu toch niet veel verder gaan zoeken. Het is inderdaad een goudsmid.  
RESPONDENT: Ja ik zie dat niet zo.  
MAN: Ja ik wel. Het is toch logisch, en vroeger de kinderen, de zonen die meestal deden die de stiel 
van hun vader, dat was zo.  
RESPONDENT: Ja ja?  
MAN: Ja die hebben dat nooit anders geweten.  
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RESPONDENT: Ja het is toch een groot verschil?  
MAN: Ja nu is dat niet meer hè. Maar vroeger was dat normaal, de stiel van zijn vader over te nemen.  
Ja…  
RESPONDENT: Weet je wat ook speciaal was bij zijne stiel? Dat dan de pastor had zo een 
demonstrant, ken je dat, waarmee ze vroeger de hostie voorgingen, zo een schoon ding, dat vroeger 
in de abondant stond vroeger. En mocht niemand dat vastpakken.  
MAN: Ja dat was een heilig voorwerp.  
RESPONDENT: Maar papa mocht dat wel, want soms brachten ze dat omdat soms iets los was, of dat 
eraan gewerkt moet worden. En dat was dan speciaal in ons huis. Mocht daar niemand aankomen. 
Alleen ons papa, ja dat was.  
MAN: Ja het was een heilig voorwerp.  
RESPONDENT: Dat was toch speciaal hoor in huis. Allee ja ik had daar toch een speciaal gevoel van. 
Dat, dat dan in mijn huis stond. Of gelijk dat was rechtover het ziekenhuis, dat er nog altijd is. Dat zat 
daar vol nonnen hè. En als die binnenkwamen kregen die ook allemaal een trouwring he. Dus ja.  
MAN: Ja die waren met God getrouwd he. Eigenlijk was dat zo, dat was de bedoeling.  
RESPONDENT: Ja en papa moest dan die ringen maken hè, maar die nonnen konden niet zelf komen, 
dus moesten wij met de matringen naar het klooster gaan, dat gaan afgeven en dan moesten ze dat 
dan passen, en weer de draadjes eraan hangen en in het zakje, dan moesten wij dat weer gaan halen, 
en ja, dat was altijd ons werk. Want papa deed dat niet. Daar had hij geen tijd voor. En dan was het 
altijd, wauw hij moet naar de nonnen.  
MAN: En dat was rechtover bij u de deur?  
REPSONDENT: Ah ja.  
MAN: Ja zij woonden rechtover het zottenhuis. En het was heel groot in Brugge, dat bestaat nog 
altijd, met het klooster.  
RESPONDENT: Achter het station, dichtbij waar ons Arthur woont.  
INTERVIEWER: Ah ja ja ja  
RESPONDENT: Hè hè, Ik weet niet of je daarop gelet hebt.  
MAN: Ja het is toch een groot gebouw, met zo’n bord psychiatrische instelling 
INTERVIEWER: Ja! Dat weet ik, dat weet ik  
MAN: Awel ja dat was vroeger het zottenhuis hè. Nu is dat een psychiatrisch, en zij woonden daar 
rechtover. Ze woonden er gewoon rechtover.  
INTERVIEWER: Ah ja oké.  
MAN: Ja ze woonden er recht tegenover ze moesten maar de straat over te steken.  
RESPONDENT: Want papa zijn dokter, was ook een van de oorlog hè. Dokter Vanderkappele van Sint-
Andries was een oorlogsdokter, en hij had die als dokter.  
MAN: Ja.  
RESPONDENT: Ja een speciaal geval zèh gooooh.  
MAN: Haha.  
RESPONDENT: Ja ik weet nog goed, goh dat ga ik nooit vergeten. Hij kon –kucht- doet die man na- 
want hij rookte veel…. 
MAN: Ja dat was niet goed.  
RESPONDENT: Hij was een keer zodanig aan het hoesten en ik had Jeanne die altijd van alles deed 
voor mij, ik was wel een beetje verwend, door de oudste. 
MAN: Ja.  
RESPONDENT: Ja ze had schoon sloefkes, in de vorm van een hondje. En ik zit daar en die dokter zit 
daar, die zat dikwijls te babbelen met papa, en die hoest en die fluim uit zijn mond op die nieuw 
schoon sloefkes hahaha.  
INTERVIEWER: Hahaha.  
RESPONDENT: Haha gooooh ik vergeet dat nooit. 
MAN: En dat was dan de dokter die dat doet.  
RESPONDENT: En dat sloefke zie ik nog voor me, ja het was me een speciale.  
MAN: Dokter Vanderkappelle.  
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RESPONDENT: Man man man, het was wel een goeie als dokter awel? Denk ik? Maar als speciale 
zulle…  
MAN: Ja een oorlogsdokter.  
RESPONDENT: Goooh, ja een oorlogsdokter. Maar ja goh wat bij ons speciaal was, de mensen waren 
wel een medicijnkastje met pilletjes en van alles erin, de meeste huishouden. Maar wij hadden dat 
niet zeh, in onze kast van de keuken. Weet je wat wij hadden als ‘medicijnkast’ fles chloor, want dat 
kreeg je voor niets van de dingen. Een pak watten voor op ons te leggen. Een fles alcoholkoufree en 
plakjes, zo een rolleke voor op je.  
MAN: Ja voor op je. 
RESPONDENT: En een pot vaseline, dat was onze apotheek dingen.  
INTERVIEWER: Ja?  
RESPONDENT: Een aspirine ofzo, wij hadden niks, hadden niks, dat was zo.  
MAN: Ik kan dat wel een beetje vergelijken met mijn ouders, mijn ouders waren tien jaar jonger.  
INTERVIERWER: Ah ja.  
MAN: Ja was dat toch wel anders, die waren precies toch wel al wat moderner. Wij hebben thuis 
altijd aspirine thuis gehad. Alle ja enz., in kleinigheden voel je dat toch, dat zij tien jaar jongeren 
waren. 
RESPONDENT: Ja dat zat erin hè, kijk ik heb thuis, bij papa bij de klanten geweest, ik moest ook de 
klanten doen in Brugge, dat was een serieuze tocht. Altijd de werken afgeven, betalen en ontvangen-
beeld uit hoe ze dat doet-  
MAN: En ook terug dingen meedoen.  
RESPONDENT: Ja, maar goh, en dan met de fiets en het was eens slecht weer en ik had pijn in mijn 
buik, ik heb pijn in mijn buik, weet je wat ik kreeg? Een elixir. 
MAN: Haha.  
RESPONDENT: Ja, een elixir, dat kregen de paarden bij buikkolieken hè, een elixir. Ja een druppeltje 
en uw buikpijn zou wel over zijn. Ja dat was zo, een elixirtje en ik was weer weg.  
INTERVIEWER: Amai.  
RESPONDENT: Dat waren de oude middels, iedereen in zijn huis een elixir.  
MAN: vroeger hè, ja als je pijn had in je buik dan dronk je een elixir. Omdat dat beter is, ik denk het 
niet.  
RESPONDENT: Ik ben dan later zelf naar de apotheker een doos wit kruiskes gaan kopen. Ik heb dat 
dan op mijn kamer gelegd. Want mocht ik dat in de keuken leggen, dan was het ga je dingen 
pakken?! Voor als ik buikpijn had, dat ik dan een wit kruiske kon pakken. Zelf, dat bestaat niet hè, dat 
was he zo 
MAN: Ja.  
RESPONDENT: Het zou allemaal een klein beetje terug naar daar moeten gaan, denk ik.  
MAN: Overdaad is het grote rijk hè.  
RESPONDENT: Ja voor het speelgoed van de kinderen zeg ik dat altijd.  
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Ja ik vind dat beangstigend als je ziet wat een speelgoed de kinderen hebben. Ja als 
jonge mens zie je dat misschien niet.  Ja ik vind dat echt, als je dat ziet al dat speelgoed. Al dat 
speelgoed dat de kinders hebben hè?  
INTERVIEWER: Bedoelt ge dan de technologie of?  
RESPONDENT: Alles, de technologie, alles! Die lego’ s en Playmobil en goooh.  
MAN: Ja.  
INTERVIEWER: Ja… kinderen zijn vandaag ook consument geworden dat was vroeger niet.  
MAN: ja dat was vroeger niet.  
RESPONDENT: Ik had dat allemaal niet.  
MAN: Neen, kregen wij speelgoed bij Sint-Nikolaas. 
INTERVIEWER: Dan kregen jullie speelgoed?  
MAN: Ja dan wel.  
RESPONDENT: Ja dat voel ik ook nog hè, ooooh.  
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MAN: Ja dan kregen wij speelgoed.  
RESPONDENT: De dag van Sint-Nikolaas.  
MAN: Ja dat was dus speciaal dat we speelgoed kregen, maar nu krijgen ze het hele jaar door 
speelgoed.  
RESPONDENT: En de Pasen oooooh, -grijpt naar haar hart en begint te stralen- ja dat voel ik nog alsof 
het gisteren was.  
MAN: Pasen ook.  
RESPONDENT: Ja, dat vond ik fantastisch.  
MAN: Ja met de paaseieren.  
RESPONDENT: Ja en dat gevoel dat die Sint-Nikolaas dan kwam, oh ik zie dat nog voor me.  
MAN: Ja dat was…  
RESPONDENT: Ja, en ik had ooit een doos praline, en ik had dat naast mijn sloef gezet en hij was op 
en ik had daar spijt van, dat ik het niet zelf opgegeten had. Haha ik voel dat nog allemaal.  
MAN: Ja er is eigenlijk tegenwoordig een enorme overdaad eigenlijk, een overdaad. Vroeger was er 
niet veel, maar wat er was zeer speciaal, zoals Sint-Niklaas of als het Pasen was. Dat was speciaal. 
Maar ja nu is het bijna heel het jaar door kermis. Dus die impact is ja. 
 
RESPONDENT: Moet gij geen koekske hebben? Ik heb dat…  
MAN: Ah ja, waarom heb ik geen koekskes gezet? –man springt recht om er te halen-  
RESPONDENT: Ik heb het effekes gevraagd en dan. Ja seh.  
 
INTERVIEWER: en speelden jullie vader met jullie? Kan je daar nog iets van herinneren?  
RESPONDENT: Dat was meer in het bos.  
INTERVIEWER: In het bos?  
RESPONDENT: In het huis speelden we niet, dat was eerder in het bos. Maar we hadden een groot 
bos achter ons huis. Waar er een kasteel stond.  
MAN: Nu moet je wel een koekske nemen hè, haha.  
INTERVIEWER: Ja natuurlijk, mmm, dankjewel.  
MAN: Alstublieft.  
RESPONDENT: In huis dus niet, maar kaarten wel. –dat gaar kriebelen in mijn keel-  
INTERVIEWER: Wablieft?  
RESPONDENT: Kaarten, dat deden wij kaarten.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: En lang ook.  
MAN: Ja dat deden wij ook, kaarten is van alle tijden hè.  
RESPONDENT: Maar spelen, dat was dan in het bos. En dinges…  
 
INTERVIEWER: En ravotten jullie dan weleens? Of was dat moeilijk met zijn arm?  
RESPONDENT: Neen, ravotten dat ging niet met zijn arm, neen dat ging niet, neen neen.  
MAN: Dat deed men niet. Ik heb bijvoorbeeld nooit met mijn vader geravot. Neen, de mensen deden 
dat zo niet. Waren zo niet met hun kinderen bezig.  
RESPONDENT: Ja naar het bos. Daar gingen we veel.  
MAN: Dat deed niemand vroeger, dat was vroeger zo niet.  
RESPONDENT: Neen. Ja we speelden, we hadden achter ons huis enorm veel plaats hè. Achter ons 
huis, liep eigenlijk, goh ja dat is eigenlijk heel ver terug, maar dus daar was het station en daar liepen 
waar vroeger de treinen hebben gereden zelfs.  
MAN: Ja dus ze hebben dat daarna naar boven gedaan, maar vroeger reden die op de begane grond.  
INTERVIEWER: Ah ja. 
RESPONDENT: Ja heel onze straat tot vanachter, dat was braakliggende grond, van niet niemand, dus 
speelden wij daar zoveel op als we wilden. En dus een groot bos.  
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RESPONDENT: Ja en daar gingen wij dan, eigenlijk mocht niemand daarin, het was privaat daar was 
een kasteel. Maar hoe moet ik dat zeggen, zonder woorden was er een persoon die daar wel op 
mocht en dat was papa.  
INTERVIEWER: Aha.  
RESPONDENT: Ja, in de zomer ging die ‘middags, als een middagdutje zal ik maar zeggen, in het bos 
wandelen of ’s avonds. 
MAN: Er is ook wel een reden waarom. De huisknecht van de baron was kameraad van uw vader.  
RESPONDENT: Ja maar ik zou dat zo niet . 
MAN: Ja maar hij was toch wel op bezoek bij hem?  
RESPONDENT: Ja maar ik zou dat zo niet zeggen.  
MAN: Ja maar hè.  
RESPONDENT: Ik weet het niet of je zo moet peinzen. Of dat tante Line gingen wandelen met de 
kinderen met de barones, …  
MAN: Ja maar toch het was toch zo dat de vader bevriend was met de huisknecht. Hij kwam toch op 
bezoek bij hem?  
RESPONDENT: Ja.  
MAN: Dus ja ze kwamen bij elkaar op bezoek dus ja. Dat heeft ook een impact.  
RESPONDENT: Ik zie dat niet zo goed zitten.  
MAN: Ik wel.  
RESPONDENT: want dat is toch personeel…  
MAN: Ah maar ja, het was wel kleinschalig.  
RESPONDENT: Ik denk dat het eerder via tante Line, … weet je wat nu raar is? Bompa ligt dus nu 
begraven op het kerkhof van Sint-Michiels hè. En naast hem hè, ligt zijn kameraad van vroeger.  
INTERVIEWER: Echt?  
RESPONDENT: Met de kameraad waar hij altijd mee uitging vroeger. Die liggen neffen.  
MAN: Is diegene waarmee hij gevlucht is?  
RESPONDENT: Ja met die is hij gevlucht.  
MAN: Naar Frankrijk.  
RESPONDENT: Onbewust, toevallig liggen die maten langs elkaar. 
INTERVIEWER: Dat is wel mooi.   
MAN: Ja allebei in ’68.  
RESPONDENT: Hoe is dat nu toch mogelijk. Allèè dat treft hè. Ja.  
 
INTERVIEWER: Kreeg uw vader ook publieke reacties op zijn invaliditeit? Werd zijn invaliditeit naar 
het publieke getoond?  
RESPONDENT: Als iemand in huis kwam, werd dat. Als er iemand naar huis kwam zal daarover 
gesproken worden. Van de oorlog zo een keer, en ging hij dan een keer zijn arm tonen.  
INTERVIEWER: Maar het is nooit dat hij daarop negatieve reacties op heeft gekregen?  
RESPONDENT: Neen, neen. Want zoiets zag je dat niet zo. Als je neerzat dan deed hij dat zo he – 
beeld uit dat de goeie arm de andere arm bedekt. - deed hij dat zo hè. Ja dat hij meestal zo. Neen 
want je bent dat zo gewend van zien. En de mensen zullen dat wel geweten hebben.  
 
INTERVIEWER: En spraken jullie dan thuis erover dat hij een invalide was of benoemde jullie dat?  
RESPONDENT: Slechte arm en goede arm.  
INTERVIEWER: Ja voilà. 
RESPONDENT: Ja dat waren de twee, alle in mijn ogen allemaal, ik weet niet hoe dat de anderen dat 
hebben ervaren.  
MAN: Dat moet toch hetzelfde geweest zijn. 
RESPONDENT: Ja iedereen moet toch andere gevoelens hebben hè. 
MAN: Dat is iets anders.  
RESPONDENT: Dat kan hè. Dat iedere persoon, veronderstel ik dat, dat bijvoorbeeld Maria of Arthur 
of Jozef dat heel anders.  
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MAN: Ervaren?  
RESPONDENT: Ervaren ja.  
MAN: Dat is waar dat kan.  
RESPONDENT: Die zijn zowat rationeler dan ik. Ik ben meer in de wolken, hahaha.  
 
INTERVIEWER: En heeft uw vader een psychologisch letsel aan de oorlog overgehouden?  
RESPONDENT: Neen zeker niet.  
INTERVIEWER: Neen?  
RESPONDENT: Neen.  
INTERVIEWER: Nooit nachtmerries gehad ofzo?  
RESPONDENT: Oeh neen, neen hij bekijkt dat al.  
INTERVIEWER: Het is een nuchtere mens?  
RESPONDENT: Neen hij zal er zeker geen last van gehad hebben. Neen dat denk ik toch niet.  
 
INTERVIEWER: En bij jullie thuis stonden daar nog objecten van de oorlog?  
RESPONDENT: -Denkt na- buiten een album, zijn albums –knikt neen.  
MAN: Zijn albums.  
INTERVIEWER: Of de medailles die ophingen?  
RESPONDENT: Neen neen neen!  
INTERVIEWER: Neen.  
MAN: Neen die lagen in de schuif.  
RESPONDENT: Neen, want die pfff.  
MAN: Neen, je kon niet zien dat het een oorlogsinvalide was.  
RESPONDENT: Het is omdat Arthur die meegenomen heeft, anders zouden die voor zekers ik weet 
niet waar terecht gekomen zijn. En had die ook een lint ook?  
MAN: Ik vind dat ook wel goed dat Arthur.  
RESPONDENT: Ah ja.  
MAN: Als oudste zoon. 
RESPONDENT: Anders zou dat, neen hij had daar de minste dingen van.  
MAN: Hij liep daar niet mee te koop.  
RESPONDENT: Want de enigste keer dat hij ontvangen geweest is. Hij was toen bijna honderd jaar. 
En toen ging hij bij.  
MAN: Bij koning Albert de tweede, toen die koning werd trok die allemaal oud-strijders nog bij hem. 
En toen waren het wel nog een stuk of acht die leefde. Niet zoveel he, hoeveel? Een klein groepje,  
RESPONDENT: Zes geloof ik.  
MAN: Zes geloof ik, die nog leefde. Die dan ontvangen zijn door de koning.  
RESPONDENT: die zaten daar dan allemaal.  
MAN: Hij was dan al bijna honderd jaar.  
RESPONDENT: Die hadden allemaal rondgekeken. Had geen idee gehad, en dan opeens vraagt hij zo, 
zijt gij de koning.  
MAN: Het is echt.  
Hahaha  
RESPONDENT: Ja het zijn dan zoveel mannen.  
MAN: Hij was toen ook al bijna honderd jaar oud. Dus zijt ge de koning 
RESPONDENT: Nein, zijt ge de kuning? 
MAN: Ja het is just, zijt gij de kuning.  
Hahaha.  
MAN: Ja…  
RESPONDENT: Neen, zeker niet met souvenirs enz. Neen neen absoluut niet.  
Stilte.  
 
INTERVIEWER: Zijn er nog zo momenten waarop u moet denken aan uw vader?  
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RESPONDENT: Veel.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: En uitdrukkingen, soms zeg ik dan een keer zoiets, ik kan er nu niet opkomen zeh. En 
af en toe komt er zoiets in mijn hoofd met een gezegde ofzo? Ja veel, aan mijn mama ook wel.  
INTERVIEWER: Ja natuurlijk. 
RESPONDENT: Ik zeg als het koud is, hoe veel keer zeg ik dat niet. Hadden wij, vroeger achter de koer 
een stoof, een gere als wij dat zeiden. En dat was met deuren die opengaan. Een buffetstoof zeiden 
we daartegen.  
MAN: Zo groot ongeveer –beeld uit- ongeveer een meter-  
Kijken me zeer vragend aan, zodat ik toch maar zou weten wat ik bedoel.  
RESPONDENT: En dat was zo, en je kon de deuren opendoen. Je kon de deuren opendoen en dan had 
je een warm stoofje. En dan zaten wij daar rond die stoof. Met mama, en er was maar één zetel in de 
keuken hè. Met mama in de zetel en dan met onze voetjes in die oven oh en als het koud is he, 
hoeveel keer zeg ik dat. Goh dan zeg ik dat ik graag met mijn mama aan de stoven willen zitten. Met 
die voetjes daarin.  
INTERVIEWER: Haha ja.  
RESPONDENT: Oh dat was lekker, enorm, ja.  
MAN: Neem nog eentje.  
INTERVIEWER: Dankjewel.  
RESPONDENT: Oh ik heb dat veel, zo bij momenten, -neen ik moet geen koekje want dat gaat 
kriebelen in mij keel- ja oh ja aan van alles niet hoor, ik peis ik dat. 
MAN: Ja gij zijt daar nog mee bezig.  
RESPONDENT: Ja.  
 
INTERVIEWER: Hebt u ook bepaalde dingen geleerd van uw vader dat u altijd bij u draagt?  
 RESPONDENT: Alles peis ik kik.  
Hahahaha  
INTERVIEWER: Ja dat is misschien wel logisch haha. 
MAN: Ge zult toch ook wel iets op school hebben geleerd.  
RESPONDENT: Ah ja… ja bij mijn tante! Hahaha.  
MAN: Ah ja bij je tante dat is just.  
RESPONDENT: Ja zijn toch veel dingen dat ik doe dat van die mens zijn he. Ik ben nature rustig en 
kalm maar ik heb soms met drie zonen soms weleens in mijn sloef moeten schieten. Hij zei dat dan 
zo, we gingen dan een weekend naar Brugge, we sliepen daar dan en al en eten. Papa zei dan, als ze 
al wat ouder waren en we gingen dan naar de frituur ofzo, want mama kon niet meer koken enz. En 
papa kon dan zo kijken hè, hij zei dan die kinderen ze eten de oren van je kop. Versta je dat? Dus de 
oren van je kop.  
MAN: Dat was het moment dat ze groot werden en goed, ja kinderen als ze groot worden.  
RESPONDENT: Ja zei hadden nog tafelbier. Ze grote.  
INTERVIEWER: Ja ja.  
RESPONDENT: Ja en dan kregen de kinderen dat een keer. 
INTERVIEWER: Ja wij kregen dat ook altijd bij mijn opa.  
RESPONDENT: Ja tafelbier. Ja wij doen dat nu nog in het konijn ofzo. Ja. 
MAN: Ja.  
Stilte  
RESPONDENT: Ja en dikwijls spreuken die in mij opkomen hè, als ze dat zo zeggen hè. Dat is zeker 
niet vergeten. Ah ja jouw ouders waren tien jaar jonger.  
MAN: Ja dat merk je wel, en mijn mama was een echte Brugse he. 
RESPONDENT: Ja een echte Bruggenaar. 
MAN: Ja ze was een echte Brugse.  
RESPONDENT: ja dat scheelt veel. 
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MAN: En en mijn schoonvader was van Sint-Michiels en mijn schoonmoeder van Oostkamp. En ja ge 
voelt dat en dat niet zo stedelijke als iemand die altijd in het centrum van Brugge gewoond hebben.  
RESPONDENT: Ja die kuste hè.  
MAN: Jajaja en als we met mijn tantes bijeenkwamen dan kusten we.  
RESPONDENT: Ja dat kon ik nooit vergeten. 
MAN: ja dat is het stedelijke en het een beetje jonger. 
RESPONDENT: De eerste keer dat, ja ik ben eigenlijk getrouwd met zijn nicht, zij was mijn vriendin.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
MAN: Ja zo hebben we elkaar leren kennen.  
RESPONDENT: De eerste keer kom ik mee naar het familiefeest en dat was daar allemaal poen poen 
poen al die tante, nichten en neven, poen poen ja mijn vriendin, Maria had dat gezegd: Je gaat dat 
een keer zien hè, bij ons gaan ze wat afkussen, effectief hè. 
MAN: Haha.  
RESPONDENT: En die tante en die nonkels en neven en nichten mah jongens toch, niet te doen. Ja 
kijk dat was het verschil. Tja hahaha. 
Stilte  
 
INTERVIEWER: Kunt u zich ook nog iets herinneren wat er op het bidprentje stond van uw vader.  
RESPONDENT: Ja staat dat er ook niet in. 
INTERVIEWER: Ah dat weet ik niet.  
REPONDENT: Dat moet er ergens in gezeten hebben. Ja hier ofzo?  
INTERVIEWER: Maar stond daar iets vermeld van de oorlog of oorlogsrede. 
RESPONDENT: Ik denk het niet. Ik denk het niet… gooooh. 
INTERVIEWER: Het is niet erg hoor, als het niet, ik vroeg het mij maar gewoon af.  
RESPONDENT: Seh dat is hier ook een mooie foto, waar dat die zijn stiel leren in… 
INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: Hier, hoe lelijk met die moustache.  
INTERVIEWER: Haha.  
RESPONDENT: Ja dat gebed, volgens mij staat dat hierin.  
 
INTERVIEWER: En tijdens de begrafenis werd dan iets verteld over de oorlog?  
RESPONDENT: Awel ze hebben de vlag op geheven.  
INTERVIEWER: Ah ja de vlag.  
RESPONDENT: Ja. 
MAN: Ja dat was allemaal niet zo ja gewoon. 
RESPONDENT: Het was gewoon, het zal misschien wel vermeld geweest zijn. Dat zal wel vermeld 
geweest zijn. 
MAN: Bert moet dat hebben vergeten.  
INTERVIEWER: Dat is niet erg hoor. 
MAN: We hebben dat normaal wel hoor.  
INTERVIEWER: Jaja.  
RESPONDENT: Ja in een van die dozen ofzo maar ik heb zodanig veel. Ja alles over de foto’s en 
dingen. Daar hou ik erg van. Dat ik al die foto’s heb. Ik heb er veel ho ho. Ik kijk er graag naar, en ik 
vertel er graag over – heel trots-  
INTERVIEWER: Ah voilà!  
RESPONDENT: Want gelijk Helena die houdt niet van foto’s, die smijt foto’s weg en al. Dat kan ik me 
niet inbeelden. Van oude vriendinnen ofzo die had dat allemaal weg gesmeten. Ik kan me dat niet 
inbeelden dat ik.  
INTERVIEWER: Dat kan ik me ook niet inbeelden.  
RESPONDENT: Dat is gelijk dat je iemand wegsmijt. Ja seh.  
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INTERVIEWER: Is uw beeld van een persoon met een handicap nu anders denkt u omdat uw vader 
zelf invalide was? ... 
RESPONDENT: Neen. Dat was anders. Omdat dat van de oorlog is.  
INTERVIEWER: Ja.  
REPSONDENT: Het is helemaal anders.  
MAN: En tegenwoordig  
RESPONDENT: Ik zou nooit. 
MAN: Als je over een invalide klapt dan denk je dikwijls aan mensen die in een rolstoelwagen zitten. 
Dat was hij niet he het waren sterke mannen. Het was enkel zijn arm, hij fietste hè dus, toch een 
verschil met als de manier waarop wij spreken, dan denken wij meestal aan iemand in de rolwagen, 
die haf lam is, en dat was hij niet. Neen. 
RESPONDENT: Ik vergelijk dat nooit met gehandicapte… neen.  
MAN: Neen…  
RESPONDENT: Ah natuurlijk stel je voor dat ze zijn arm gingen afzetten.  
MAN: Dat was…  
RESPONDENT: Gooooh dan kun je niet meer werken hè.  
MAN: Dat was natuurlijk ramp geweest.  
RESPONDENT: Ah ja, dan zou die zijn stiel niet kunnen doen.  
MAN: Ah neen met die arm, dat zou echt een ramp zijn. Dat ziet iedereen ook, terwijl nu … hij had 
een beetje die arm maar dat viel ook niet op hè. Als ge hem op straat zag zou je niet tegen hem 
zeggen dat hij een invalide was. Hè dat is waar hè.  
RESPONDENT: Schud met haar hoofd – neen datte…  
MAN: Uw vader heeft wel het geluk gehad. Ten eerste dus hij had veel erger gekwetst kunnen zijn. In 
heel zijn arm dan had hij heel zijn stiel niet meer kunnen doen. En hij heeft ook nog het geluk gehad 
dat hij gekwetst is in ’15, goed in het begin van de oorlog. Zodat hij niet vier jaar in die oorlog heeft 
moeten, dat is ook…  
INTERVIEWER: Dat is waar.  
MAN: Dat is een groot verschil.  
RESPONDENT: Awel dat staat hier schoon in beschreven van die arm hè. Ze brengen dat dus binnen 
hè, zoals dat ging hè, en ze gingen dat normaal er meteen afzetten.  
INTERVIEWER: Jaja. 
RESPONDENT: Maar er waren er daar dus just Amerikanen dokters, die kwamen kijken omdat het 
eerste hospitaal was dat ze opgericht hadden. En die zeiden we gaan wachten met afzetten. En ze 
moesten dat controleren door er aan te rieken. Vanaf het moment, dat is wel vies ma, dat ze iets 
roken, moesten ze dat meteen afzetten.  
MAN: Vanaf het moment dat het begint te stinken…  
RESPONDENT: Doordat zo te… hebben ze dat kunnen behouden.  
MAN: De Amerikanen was zijne redding.  
RESPONDENT: Ja ma dat was wel niet schoon, met al die naden en zo ja en niet dikker dan mijn arm 
zo. Ja gelijk een stokje gelijk. Ja…  
Stilte  
Ja ma van Bert zei toen die dat helemaal opgemaakt had seg mens bobonne is wel meme getrouwd, 
vonden ze dat niet raar? Maar ik heb dat nooit zo van gehoord.  
MAN: natuurlijk, je moet wel rekenen in 26 dat dat niet zo heel lang van de oorlog was en heel veel 
mensen er zo rondliepen, oud-strijders en gekwetste. Dat is waar hè.  
INTERVIEWER: Ja dat is waar. Dat is eigenlijk logisch, zo had ik het nog niet bekeken.  
MAN: Ja tijdens de oorlog liep het vol met… dat scheelt. Wij kijken.  
RESPONDENT: Ja en die waren ook allemaal in het leger dus ja.  
MAN: Ja. 
RESPONDENT: Ja neen dat heb ik niet zo.  
INTERVIERWER: Ja het was ook een heel andere tijd he.  
RESPONDENT: Ja heb ik daar nooit achter gepeinsd dat ik daar anders op gereageerd zou hebben.  
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MAN: Ja tijdens de oorlog waren er ook doofstomme hè.  
RESPONDENT: Het was waarschijnlijk van dat ze goed overeenkwamen hè. Kijk daar zijn hun 50ste jaar 
en 60ste jaar getrouwd. Dat hebben we nog kunnen vieren. Ja nu is dat… de mensen trouwden 
vroeger he.  
MAN: Jawel vijftig was dus een gouden jubileum,  
RESPONDENT: Ik weet het niet.  
MAN: Zestig… of was het zestig jaar huwelijk. 
RESPONDENT: Ik weet het niet, nene.  
MAN: Ah nee dat was in de marge, zestig was in de marge maar in de Laurent was 65.  
RESPONDENT: Ik weet niet.  
MAN: We kunnen dat weten eigenlijk hè, ze zijn in 26 getrouwd.  
RESPONDENT: Ik weet het niet.  
MAN: in ‘76 waren die dus 50 getrouwd. In ‘86 waren ze 60 jaar getrouwd. ‘86… 91…is het jaar dat 
uw moeder gestorven is.  
RESPONDENT: Neen ik denk 62 dat we dat nog gevierd hebben.  
MAN: Ja want in ‘91 is uw moeder gestorven. Uw moeder was toch al oud. Ze was toch wel fier dat ze 
60 konden vieren he. 
RESPONDENT: Ja dat zal wel zijn.  
MAN: Ja ze leefde er echt naar toe. Ja zo 60 jaar. Nee het was niet 65 jaar -wijst naar foto achterin-  
RESPONDENT: Ik denk dat we 62 nog gevierd hebben.  
MAN: Ja 65 was in 91 en dat is het jaar dat uw moeder gestorven is. Juist na nieuwjaar dus dat kan 
niet.  
Stilte  
RESPONDENT: Ja hoe ze nu trouwen inden 20 jaar natuurlijk dat je raper kunt vieren.  
MAN: Ah ja kijk mijn grootvader was 30 jaar toen hij trouwde. En ze hebben toch zestig jaar gevierd 
INTERVIEWER: Ja dat is toch wel sjiek.  
MAN: Ja.  
REPSONDENT: ja…  
Stilte  
 
INTERVIEWER: Ik vroeg me nog ten laatste af of dat de ervaringen die u had met uw vader en zijn 
invaliditeit invloed hebben gehad op de opvoedingsstijl van uw eigen kinderen. Denkt ge dat een 
rol heeft gespeeld?  
Denkt na  
RESPONDENT: Papa/ bompa heeft toch altijd bij de kinders indruk gemaakt allèè ja hè  
MAN: Knikt bedenkelijk, ja...  
RESPONDENT: Ik vind dat ze wel hè. 
MAN: Ja, Bert zeker, Bert het meest.  
RESPONDENT: Ja want dat was eigenlijk, toen onze Bert nog maar net tien jaar was hè, gingen we 
een weekend weer naar Brugge.  
MAN: Mijn schoonvader werkte toen nog.  
RESPONDENT: Ja want die werkte altijd, en toen een keer mochten de kinders op het atelier. Dan 
kregen ze een cent en dan moesten ze door de amiloir, dan moesten ze draaien en dan hadden ze 
een plaatje.  
INTERVIEWER: Ah cool!  
RESPONDENT Hè ja, en ik weet nog dat Bert tien jaar was en die kwam naar beneden en hij zei: Ik wil 
dat leren wat Bompa doet, zegt die.  
INTERVIEWER: Oooh.  
RESPONDENT: Wij zeggen allèè ja dat is goed hè Bert. Terwijl andere brandweerman of police zeggen  
Ze altijd, zei de mijne, ja dat is goed hè.  
MAN: -Glimlacht trots-  
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RESPONDENT: En tot dat het zo ver is, en hij moet kiezen. Zegt hij: Ik ga naar Antwerpen hè. Ja want 
juweliers is in Antwerpen.  
MAN: Ah nee hij is niet direct naar Antwerpen gegaan.  
RESPONDENT: Ah neen je moet eerst een ouderdom hebben hè.  
MAN: ah neen want hij is altijd in Sint-Niklaas geweest 
RESPONDENT: Ah neen want dat kan je hier niet leren.  
MAN: Hij is toch in dinges begonnen met het vooruitzicht op de toekomst.  
RESPONDENT: Ah ja natuurlijk.  
MAN: Want ik denk toen Bert 14 jaar was of 15 dat heel zeker wist dat hij dat ging worden.  
INTERVIEWER: Ah ja ja.  
MAN: Dus als hij naar de lagere school, wist hij het al, want vanaf dan is naar de kunstschool gegaan  
INTERVIEWER: Ah ja ja.  
RESPONDENT: Want zen kameraden zeiden dan, want die moesten ook kiezen dan: moh seg jij hebt 
het nogal makkelijk hè, want jij weet al wat je wilt worden.  
MAN: Ja dat zeiden die echt. 
RESPONDENT: Ja hebt daar nooit bij stilgestaan. 
MAN: Ja want hij weet al van de lagere school dat hij dat wilt doen. 
RESPONDENT: Ja hij is dan naar Antwerpen gegaan. Heeft dat dan vijf jaar gedaan.  
MAN: Hij heeft dus eerst twee jaar in Sint Nikolaas en dan naar Antwerpen.  
RESPONDENT: Ja dat was nogal een evenement hè. Naar Antwerpen ik vond dat pfff, en zo een grote 
stad. Allèèè ja, hij viel daar gelijk mee in, zijn we toen op een dag, met heel mijn huishouden alle drie, 
naar Antwerpen getrokken voor de weg te tonen.  
MAN: Dat was aan het station. 
RESPONDENT: Ja ik weet niet of je Antwerpen wat kent, dat is waar het MAS nu is enz. die kanten. 
Dus wij naar Antwerpen, Bert dus langs hier en langs daar helemaal uitgedokterd. 
MAN: En wij hadden dat dus langs die weg gedaan en toen zei Bert dat is nu de weg die ik nooit 
genomen hebt. Want hij ging direct langs de Leie. 
INTERVIEWER: Hahaha  
MAN: Ja dat heeft hij gezegd hè.  
RESPONDENT: Hij was in zijn element hè. Ja dat was echt. En ja die werkt ook graag. Gelijk zijn 
bompa.  
MAN: Awel ja.  
RESPONDENT: Ja die doet dat graag. Dat zit er echt in, die heeft dat over geërfd.  
INTERVIEWER: Amai.  
RESPONDENT: Ja die…  
MAN: Ja.  
INTERVIEWER: Ja dat is toch een speciaal beroep vind ik.  
RESPONDENT: Dat is waar, die heeft dus een winkel. Hij heeft achteraf nog drie jaar avondschool 
gedaan om les te mogen geven.  
INTERVIEWER: Ah ja. 
RESPONDENT: Ja hij geeft in Antwerpen les.  
INTERVIEWER: Ja hij geeft dus ook nog les. 
RESPONDENT: En ja dus twee avonden per week in Kortrijk dat hij ook.  
INTERVIEWER: En waar geeft hij dat dan? In Syntra bijvoorbeeld of zo?  
RESPONDENT: In scholen.  
MAN: Die scholen, dat is waar hij de stiel geleerd heeft in Antwerpen, daar. 
INTERVIEWER: Ah ja.  
MAN: Maar hij geeft ook avondles in Kortrijk en dat zou wel Syntra kunnen zijn.  
INTERVIEWER: Ja.  
MAN: Ja die avondschool, dus de dagschool is de grote school waar hij zelf de stiel geleerd heeft. 
INTERVIEWER: Amai. 
RESPONDENT: Ja seh, dat hij toch iets goeds zal hebben van zijn beroep.  
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MAN: Ja daar heeft hij zekerheid mee. 
RESPONDENT: Ah ja anders zou je het niet doen hè. 
INTERVIEWER: Ah neen natuurlijk.  
MAN: Surtout om al van kind te zeggen dat hij dat wil worden.  
RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: Ja dat vind ik ook wel straf. Dat is zoals mijn papa die zei ook al van toen die klein was 
ik wil striptekenaar worden en hij is het geworden.  
MAN: En hij is het geworden, striptekenaar?  
INTERVIEWER: Ja.  
MAN: Ja dat is ook iets speciaals, en die had dat ook vanaf het begin  
INTERVIEWER: Ja al vanaf het begin, en hij heeft er alles voor gedaan om dat te worden.  
MAN: Amai.  
INTERVIEWER: Ja dat is zo dat zit er in he.  
MAN: En welke dan?  
INTERVIEWER: Uhm ja, hij is een leerling van bob de moor geweest..  
MAN: Ah  
INTERVIEWER: Dus ja vooral de klare lijn zo. Dus hij werkt vooral nu in opdracht en geeft les in 
Syntra.  
RESPONDENT: En zal die altijd veel getekend hebben zeker?  
INTERVIEWER: Ja.  
Intermezzo  
RESPONDENT: Wanneer ga je naar de andere?  
INTERVIEWER: Volgende week maandag heb ik nog een interview, ik denk dat het dan bij Piet is 
MAN EN RESPONDENT: Ah ja.  
INTERVIEWER: En de week daarna ga ik naar Helena. 
MAN: Ja dan ga je heel de familie gedaan hebben. Spijtig genoeg is de oudste zuster, die leeft nog en 
die zou heel veel hebben kunnen vertellen, want ja die weet het meeste als oudste kind, maar ja die 
is dement hè. Dat gaat niet meer. Spijtig genoeg.  
RESPONDENT: Dat was eigenlijk de zuster hoor. Tien jaar toen ik geboren ben, zij was al tien ik was 
gelijk een levende pop hè.  
INTERVIEWER Ah ja.  
RESPONDENT: Van men zus, dat was, altijd ik was altijd bij haar, altijd. Ze zeiden dat altijd hè, kijk 
daar is Jeanne met haar schaduw.  
INTERVIEWER: Echt waar?  
RESPONDENT: Ah ja vanaf het moment- ja dat was iemand die veel deed: leidsters in de kajotters, en 
zo die ging op reis ze had altijd lesgegeven. Vanaf het moment dat ze rechtstond, vroeg ik: mag ik 
mee? En ze sleurde me overal mee. Ja voor de kajotters moest die veel naar hier en naar daar en 
dan. Dat was eigenlijk de persoon dat ik… 
MAN: Het meest. 
RESPONDENT: Ja het meest bij waren hè.  
MAN: Ja en nu is die dement aan het worden- aan het worden, ze is het eigenlijk al.  
REPSONDENT: Neen dat is niet leuk. 
MAN: Dat is een sluipende ziekte- dat begint dat ze iets vergeet iets regelmatig, op den duur vond ze 
haar weg niet meer naar huis enz. En zo altijd maar.  
RESPONDENT: Per tang niemand in de familie die dat heeft. 
MAN: ze wordt nu 87, fysiek is die nog goed, maar ja.  
RESPONDENT: Ja ik zei altijd tegen haar, gij zijt zo een kloeke, gij gaat ook gelijk papa. 
MAN: Honderd worden.  
RESPONDENT: Honderd jaar worden. 
MAN: Ja dat is echt triestig. 
RESPONDENT: Ja want die kan het ook goed vertellen zeh.  
MAN: Ja.  
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RESPONDENT: Goh goh ja.  
MAN: Hier is zeh, en dat is Helena, en dat is Piet.  
RESPONDENT: Ja we zijn alle vier verschillend.  
MAN: Eigenlijk is dat een prachtige foto hè. 
INTERVIEWER: Een hele mooie foto vind ik. 
MAN: Dat is waar. 
INTERVIEWER: Echt.  
RESPONDENT: Ja want we moesten daarvoor want, ja want als je commerce doet moet je overal 
gaan kopen waar iemand ook van in de zaak staat he. En dat was een fotograaf in Zedelgem. Dat was 
ergens familie van iemand die van ons klant was. Dan gingen we met de fiets daarnaartoe. Zie je ze 
rijden, op een rij naar Zedelgem voor die foto te trekken. De communie foto’s van Jeanne en Maria 
waren ook van die vriend getrokken. Het communiekleed in een doos op de fiets Naar Zedelgem 
kleren aandoen, foto trekken en weer naar huis.  
MAN: het was toen nog simpel het leven.  
RESPONDENT: Dat kleed he van mama, dat kleed dat zijn gelijk bladeren die daarop liggen. Dat kleed 
voel ik nog en dat was een lichtgrijs. Ik voel dat nog. Ik vond dat prachtig. 
INTERVIEWER: Het is ook een zeer mooi kleed, ik had het ook al gezien. 
RESPONDENT: Ja die ging altijd, en dat was eigenlijk blaren die daarop liggen. Ja die had veel schone 
kleren. Maar ja vroeger, wij hadden bij thuis die deden niks anders dan handwerk he. De mensen 
gingen niet gaan werken hè. Die naaide, die maakten hoeden. Ja dat was.  
MAN: Ja.  
RESPONDENT: soms riek ik en voel ik wat te veel, hihi.  
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Ja ja.  
INTERVIEWER: Heel fel bedankt dat ik dit interview mocht doen, ik heb echt super veel geleerd 
RESPONDENT: Geleerd zelfs?  
INTERVIEWER: Ja ja, ik ben zelf nog zo jong dus heb zelf niet zo die historische achtergrond. 
MAN: Ah ja.  
INTERVIEWER: Dus ja het is allemaal nieuw. 
RESPONDENT: Ja wij vinden dat allemaal zo normaal hè. Ja je keek zo verwonderd toen ik zei van al 
dat speelgoed.  
MAN: Ah ja.  
INTERVIEWER: Ja voor mij is dat is zo gewoon. 
RESPONDENT: Ah ja jij bent dat gewoon.  
MAN: Dat speelgoed, ik weet nog goed toen ik kind was dat bij Sint-Niklaas kreeg mijn broer en ik elk 
een recordwagen, een kruiwagen om te spelen. Mijn broer had een grote en ik had een kleine, maar 
dat wij daar mee gereden hebben en maar rijden met die kruiwagen. Ja dat is iets simpels hè. Maar 
dat was, wij hadden dat gekregen van Sint-Niklaas. Dat was… 
RESPONDENT: Ja ik zeg dat altijd als we gaan slapen met de kleine mannen daar goh en hun kamer 
staat vol, ik sta dan soms te kijken van jongens toch wat is me dat allemaal. Ja dus ja.  
MAN: want ja jouw vader had geen speelgoed hè, wat deed je dan om te spelen, en dat was in de 
buiten spelen en vogelnesten enz. van die dingen, en meer hadden die niet.  
RESPONDENT: Neen ja dat bestond niet hè. 
INTERVIEWER: Dat bestond niet.  
MAN: Ja veel op straat en in de bossen gaan spelen. Ja je moet rekenen, Sint-Michiels was toen een 
dorp en reden daar nog geen auto’s enz. hè.  
INTERVIEWER: Ah neen, dan kan je natuurlijk op straat spelen hè.  
MAN: ja dat was nog de tijd voor de eerste wereldoorlog.  
INTERVIEWER: Ik wou altijd als kind op straat spelen, maar ik mocht dat nooit.  
MAN: Awel zie. 
INTERVIEWER: Awel zie je dat was heel anders hè.   
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MAN: Ik weet dat ik als kind ook niet op straat mocht spelen, want ik leefde in stad Brugge. Maar wij 
mochten ook niet op straat spelen. Er waren ook kinderen die wel op straat mochten spelen, maar 
wij ook niet.  
INTERVIEWER: Ik was dan altijd zo jaloers, ik wilde dat ook haha.  
MAN EN RESPONDENT: hahaha 
RESPONDENT: Ja onze Karel wilde dat ook altijd. In stad spelen?!  
INTERVIEWER: Ja neen dat gaat niet.  
MAN: Ja in stad dat gaat niet, en in de tijd van Karel waren er ook veel auto’s he. In onze tijd en uwe 
vader zijne tijd bestond dat nog niet. Ja dat is allemaal anders. 
RESPONDENT: Dan heb je al twee stukjes van de familie ingekaderd. 
INTERVIEWER: Maar toch u bent een heel ander persoon.  
RESPONDENT: Ja wij zijn totaal verschillend en de ander twee gaan nog anders zijn.  
 
 

4.5.  Piet Peeters  

INTERVIEWER: Voilà dat staat al klaar, uhm dat ga ik ook al opzetten dan kan dat al lopen. Ik zal eerst 
mezelf kort voorstellen, dat er toch niet een totaal vreemde aan tafel zit: Ik ben dus Olivia, ik zit in 
masterjaar pedagogische wetenschappen, en uhm voor mijn thesis ben ik dus opzoek wat de 
herinneringen zijn van kinderen en kleinkinderen van invalide soldaten uit wereldoorlog I. En mijn 
professor Pieter Verstraete die is daar mee begonnen en ik heb dat een beetje overgenomen, als 
mijn thesisonderzoek en daarom ik ben heel nieuwsgierig om daar meer over te weten te komen. En 
uhm mijn promotor Pieter Verstraete heeft ook al een gesprek gehad met Bert Peeters. 
RESPONDENT: man knikt, ja. 
INTERVIEWER: Ja want die had ook al een heel onderzoek gedaan.  
RESPONDENT: Ja die heeft een archief aangemaakt hè. 
INTERVIEWER: Ja, dat heb ik al mogen zien, dat was ook al heel interessant. En ik was juist in het 
station van Brugge, en daar hangt ook zo een grote plakkaat met Jan Peeters op dat was. 
RESPONDENT: Ja dat was dé Jan Peeters.  
INTERVIEWER: Ja, hahaha inderdaad. Ja in vorige interviews hadden ze er al over verteld. En vandaag 
dacht ik nu ga ik toch eens gaan kijken. Ja nu heb ik het ook eens gezien. 
RESPONDENT: Ja die plakaat hangt er nog. 
INTERVIEWER: Jaja. 
RESPONDENT: Ja hij is wel een paar keer verplaatst.  
INTERVIEWER: Verplaatst in het station?  
RESPONDENT: Ja die hangde oorspronkelijk, in de inkom zal ik maar zeggen en dan is die opzij 
gekomen. 
INTERVIEWER: Ja ze hebben dat station ook helemaal vernieuwd hè, misschien daarom ook. 
RESPONDENT: Ja het kan niet op hè.  
INTERVIEWER: Haha ja. 
RESPONDENT: Als de treinen nu eens zouden rijden, waren we helemaal content. 
INTERVIEWER: Ja inderdaad. 
RESPONDENT: Het is eigenlijke en vrij luxueus station. 
INTERVIEWER: Ja amai. 
RESPONDENT: Het plein is helemaal met die moderne gebouwen, vroeger kwam het architecteur van 
het gebouw beter uit, dat was van brussel een architect, ja dat was daarvoor gemaakt, nu is het 
helemaal verstopt. Ja het is nu helemaal geklasseerd, maar ze zullen het niet mogen wegdoen.  Dus 
hebben ze het laten staan, maar hebben ze het weggestopt, ja.  
INTERVIEWER: Heeft u altijd hier gewoond?  
RESPONDENT: Hier? Hier wonen we al . 
VROUW: 11. 
RESPONDENT: Linda,… 
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VROUW: Ja. 
RESPONDENT: In 2003 zijn we naar hier verhuisd. We woonden oorspronkelijk in ons huis in de stad, 
maar we verouderen en daarom verkiezen we een appartement met een lift. En we hebben al de 
mogelijke handelszaken bij de hand.  
INTERVIEWER: Inderdaad dat is heel handig. 
RESPONDENT: Dus ja dat zal een paar jaar kunnen schelen dat we zelfstandig kunnen blijven, hoop ik. 
Ja. 
 
INTERVIEWER: Natuurlijk… Zou u mij eens kunnen vertellen, wie uw vader was en hoe dat hij was?  
RESPONDENT: Goh… vader, ja dat was een goudsmid, en een zelfstandige tot en met. Nu we 
woonden wel sterk, hij was nogal sterk gehecht aan de dingen, aan Sint-Michiels, aan de familie en 
zijn zuster en zijn moeder die daar woonden. Want die hadden een beetje de leiding van de familie, 
die zusters. Zolang als wij kind waren dus uhm, mèmè had het zeggenhof, en die had, die was niet 
dom want de zusters moesten thuis blijven om voor haar te zorgen. En er is er eentje ontsnapt die is 
naar het klooster vertrokken, dus de oudste Jeanne, tante Gabrielle, die in de loop van tijd verandert 
is naar Gabbi, ja was toen plots een moderne naam, en Adrianne die zorgden voor het gezin, die 
deed de nazorg, en Gabbi was onderwijzers. En die onderwees de kinderen van Sint-Michiels. En wij 
moesten daar altijd speciale lessen volgen. Dat was voor haar drinkgeld want ze moest altijd haar 
loon afgeven, of bijna helemaal, ik ken daar niet de details van. En ze vond dat ze te weinig had en 
wij waren daar de slachtoffers van. In het midden van de zomer moesten wij willen of niet, ik heb 
daar leren banjo spelen, ik heb een tijdje pianoles gehad maar dat is in het honderd gelopen, dat is 
geëindigd omdat ik niet genoeg studeerde of ik weet niet allemaal, en dan moesten wij dat volgen, ik 
weet eigenlijk niet waarom want hadden wij geen problemen in de lagere school moest ik samen 
met een nicht dan moesten wij tegen een uur of drie ons spel laten vallen en moesten wij naar tante 
Gabby. Ja wij wiskunde gaan leren, of frans ik weet niet wat ze ons probeerde wijs te maken. Maar 
voor de rest was het stilletjes bij ons. Dat was volgens de leer van de moeder de Heilige Kerk, hèhè 
leefde wij en dat onze grote medeleven van wat de openbare opinie was, leefde wij daarnaar. Voor 
de rest hadden wij niets zo speciaal. Daar was wel geen studie mentaliteit bij ons thuis. Ik ben- mijn 
oudste zuster thuis is- hebben ze in het internaat gestopt. De tweede zuster en broer hebben dus 
heel weinig van school terecht gebracht. Ik ben de enige die het heeft afgewerkt en heeft verder 
gestudeerd. Dan de andere zijn daar niet in gelukt. Allèèè ja ze hebben daar niet aan gedacht. Het 
was ook de bedoeling dat ik goudsmid zou worden, dus mijn broer en ik. Enige bedoeling van mijn 
vader was dat we- de leerplicht was tot 14 jaar- men broer is tot zijn 14 jaar naar school geweest. En 
dan was het mijn beurt om te stoppen met school, eerst nog vakantie tot dat je vader uiteindelijk 
vroeg moet ik je gaan uitschrijven in school of niet? En ik heb geantwoord: ‘het zal wel moeten 
zeker’. En ik ben voort naar school gegaan, haha. 
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Maar van die tijd af hebben ze er nooit nog aan getrokken om wat de resultaten van 
school zijn, want ik ben dan nadien nog naar de zeevaartschool nog geweest, ik heb altijd zelf mijn 
rapport moeten aftekenen want ze hadden er geen vraag naar. Haha ja ik heb dus vanaf mijn- ja bij 
mijn hoger middelbaar dus hè werd er af en toe weleens gevraagd; “heb jij nooit een rapport?” maar 
achteraf is dat nooit meer ter sprake gekomen. En zeevaartschool ook niet, ik heb dat altijd zelf 
opgelost, haha. 
INTERVIEWER: Hahaha. 
RESPONDENT: Ja dat is zo van thuis uit ja wij hebben natuurlijk de oorlog meegemaakt. En dat 
herinner ik me nog goed, ik weet nog goed dat vader ons altijd geruststelde. Ja maar het lukt nooit bij 
mijn broer die was altijd bang gebleven tot de laatste minuut. Die was verschrikkelijk bang. Die 
durfde niet uit de kelder te komen. Wij hebben- ik weet niet of iemand dat al verteld heeft- maar wij 
hebben een hele tijd in de tijd van de oorlog. Wij woonde-station waar je juist vandaan komt wij 
woonde daar juist achter- en Sint-Michiels was bevrijd. En de Duitsers die zaten nog in Brugge. Dus- 
beeld uit dat de geallieerde en de Duitsers hele tijd naar elkaar schoten en dat zij er juist tussenin 
woonde- en die schoten. 
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INTERVIEWER: Ah ja zo amai. 
RESPONDENT: En heel de buurt is gevlucht. Maar hij wilde niet weg, want als je huis verlaatte dan 
gaan ze het plunderen en ben je alles weg. Dus wij zijn werkelijk tot de laatste dag gebleven. Want op 
een morgen zijn opgestaan, en ons huis stond iets verder af, de rooie lijn was niet aan de straatkant 
maar was er iets berg af. Stonden er Canadezen voor de deur en een kleine tank er op. En die 
Canadezen hoorden dat wij er nog waren en boenkte op de deur en die zeiden dat we moesten 
vertrekken. Want die spraken frans, dat herinner ik me nog. Ik was toen acht jaar, maar dat herinner 
ik me nog goed. En die zegt dat het hier ging stinken en dat we weg moesten. Maar wij hadden alles 
klaar en onze fietsen stonden klaar om naar familie te gaan in Sint-Michiels.  
INTERVIEWER: Ah ja toch. 
RESPONDENT: En onze bagage dat Fleurine, noemde we dat. Dat was een kussensloop maar dat was 
dubbel- je hebt een dubbel en enkele op het bed, bij ons lag eerst een dubbele en dan twee enkele 
er bovenop. Dus die lege kussenslopen waren gevuld met kleren en kleedbazaar en kon men dat dan 
vanachter over de portbagage- om het nu zo te zeggen- en dan kon ik en mijn zuster er nog bovenop 
zitten. 
INTERVIEWER: Amai daar is over nagedacht.  
RESPONDENT: En dan vertrokken we naar de eerste familie, in Stockvelde en daar mochten we niet 
blijven.  
INTERVIEWER: Neen?  
RESPONDENT: Neen... dat verwondert me dat vader dat niet voordien besproken had. Dan zijn we 
naar de tweede familie gegaan in de Hanenkooi, dat is oude afstede waar dus twee neven- een verre 
achternicht en twee neven van moeder, de kant dus van Timmermans woonden en daar mochten we 
blijven. En als we daar goed waren, ik was de enigste die rondliep van iedereen, al de rest zat met de 
schrik op zijn lijf. Uhm zijn ze in de loop van de namiddag een peloton, neen een compagnie van 
Canadezen naar toe gekomen en die groeven zich onmiddellijk in in die afsteden. En dan zijn wij ’s 
anderdaags ’s ochtends dus met die soldaten- Brugge was ondertussen bevrijd- mee met de fiets 
langs de oude- dat baantje ligt er nu nog- de afrit Lopem- Zedelgem- Brugge meegereden met die 
tanks naar huis. En er was niets aan ons huis.  
INTERVIEWER: Ah oef. 
RESPONDENT: Ja. 
 
INTERVIEWER: En hoe komt het denkt u dat uw vader u zo kon geruststellen?  
RESPONDENT: Hij jaagde ons niet op, hij zei: ‘het is allemaal niet zo erg’. Of hij zei: ‘wacht dat zijn 
obussen dat gaat niet zo lang duren.’ En dat was ja dat gaf zo een geruststelling. Ja wij waren de 
minst bange- of ik toch. Allèèè how iedereen was toch redelijk, ja mijn zuster niet Katrien maar 
Jeanne & Helena waren al iets ouder die hadden misschien meer schrik maar die toonde dat niet. 
Allèèè ja ik heb nooit meegemaakt dat we er allemaal in paniek waren. Het enige dat we in paniek 
geweest zijn was dat we V1 horen passeren (vliegende bommen) en dat was al na de oorlog- in 46 of 
45 dat die motor stopte, en dat wilt zeggen dat die ging vielen- een V2 hoorde je niet afkomen dat 
was al een raket, maar een V1 was iets met een motor een soort vliegtuigje en plots stopte de motor 
en dan was het op wie zijn kop gaat het neervallen maar hij is verder af daar hebben we nooit last 
van gehad. Neen allèè want zelfs de in 44 voordat de landing in Normandië begonnen is- dat was op 
6 juni in 44 geloof ik, de vrijdag. -de week voordien is in Sint-Michiels was er radiostation van de 
Duitsers waarvan uit de onderzeeboten geleid werden. Er stonden enorme antennes, ik ben dan later 
in dat vak geweest en nu, en nu later beter begrepen. Dus er stonden enorme antennes, want in die 
tijd bestonden er nog geen rare termen er bestonden toen nog geen middengolflengtes en uhm dus 
de week erop is de landing gebeurt, hebben ze dat terrein, ter linde noemde ze dat gebombardeerd. 
En wij waren van plan, van ter Velde te gaan op bezoek bij kennissen, naar vrienden van thuis. ’s 
Middags is dat gebombardeerd, en heel rookte nog dat spel en mijn vader was van daar gaan we niet 
naar kijken en zijn we daarlangs gereden met de fiets, naar Veldegem. -heeft niemand u dat verhaal 
verteld? - 
INTERVIEWER: Neen. 
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RESPONDENT: En ’s avonds zijn we in Veldegem klaar om terug te keren en ja was er je kent dat wel 
een groep bombarden uhm, bombardementsvliegtuigen een stuk of twintig of dertig niet al te hoog, 
en we zagen die vliegen boven Sint-Michiels, en we zagen die vliegtuigen, en we zagen een lichtflits, 
nu weet ik dat-  als de luiken openen dat de zon er op zat en wij zaten in Veldegem en ettelijke 
seconden later voelde wij dan boem boem boem en dan op Sint-Michiels zijn er toen veel burgers 
doodgevallen, want de mensen er was ramptoerisme, er zijn in totaal 48 mensen in dat 
bombardement gebleven. 
INTERVIEWER: Amai. 
RESPONDENT: Ja de kerk was beschadigd, uhm awel het huis van mèmè dus het huis van de moeder 
van mijn vader was ook erg beschadigd. Maar dan zijn ze een tijdje gaan wonen bij zuster Mariecole, 
waar mijn oudste zuster, ik bedoel waar hun oudste dochter al iemand was geworden in de 
hiërarchie van de kloosters. Want dat was nogal een bekende moeder-overste, die zuster Mariecole 
hadden ook vele bijhuizen, scholen en bijwerkingen. En haar zusters vroegen ook aan tante Adrianne 
enz. of dat ze alstublieft een keer willen bespreken met soeur marie Antoinette, of dat ze nog 
jongere bijhadden, want bij de andere kloosters moesten ze geld bijvragen in het hoofdklooster in 
Brussel, maar soeur Marie Antoinette die had over, die had geld te veel, dus die nonnetjes hebben 
honger moeten lijden, goh goh.  
INTERVIEWER: Oh. 
RESPONDENT: Dat zijn dingen die ik later heb samengeraapt van dingen die ik heb gehoord. Hier en 
daar en dat ik iets had van, iedereen had te kort en zij had te veel. Ja… 
 
INTERVIEWER: Kunt u mij iets vertellen van de militaire loopbaan van uw vader? 
RESPONDENT: Daar weet ik niets van.  
INTERVIEWER: Neen. 
RESPONDENT: Ik heb veel bijgeleerd met dat te lezen van Bert. Hij heeft meer uitgeplozen dan dat 
wij ooit hebben gehoord, neen niets. Van de dingen zelf van de oorlog, van de oorlog nadien wel, 
maar van de oorlog. 
INTERVIEWER: Zelf. 
RESPONDENT: Neen niets.  
 
INTERVIEWER: En weet u of hij brieven schreef naar het thuisfront? 
RESPONDENT: Awel ik weet, ik heb dat allemaal- hij schreef wel goed. Hij schreef graag brieven, dat 
heb ik later ondervonden. Want toen hij klaar was met werken, toen was hij tachtig mijn moeder is 
90 geworden, die was van 00. Dan waren ze op een bepaald moment gescheiden geweest dat ze in 
verschillende hospitalen lagen. Mijn vader die een infectie had, dit of dat, schreef hij echt 
ontroerende brieven naar mijn moeder, van wij gaan weer aan ons venster zitten… echt echt mooie 
brieven. Ik had nooit verwacht dat die dat allèè ik kan me niet inbeelden dat die daar oefening in 
heeft gehad. Brieven schrijven had in zekere zin 70 of 80 jaar niet meer gedaan hè, misschien in de 
oorlog in brieven geschreven, maar achteraf heb ik nooit geweten of hij nog brieven had geschreven. 
Maar dat waren echte mooie brieven dat hij schreef. Neen maar van de oorlog zelf daar vertelde hij 
quasi niks van. Daar wisten wij niks van.  
 
INTERVIEWER: Hij vertelde nooit over de oorlog?  
RESPONDENT: Neen. Ik heb er nooit iets van gehoord, is dat misschien had die dat al voordien… wat 
je wel een keer hoorde, toevallig als de familie onder elkaar was de broers en met de ooms, had dat 
ze spotten met elkaar. Dat de ene meer afgezien had in de oorlog dan de andere. Ja zo werd er wel 
een keertje met elkaar gelachen. Wel ja met de kermis dat iedereen, als er kermis was bij iemand in 
zijn dorp dan was er de gewoonte dat, eentje woonden in Oostkamp en twee in Michiels dat er bij de 
kermis was er dan een koffietafel zo en een poging was zoveel mogelijk te eten zodat er te kort was. 
Haha dat was de bedoeling. Maar van de oorlog zelf heb ik. 
 
INTERVIEWER: Was het dan eerder een taboe of?  
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RESPONDENT: Ja ik geloof ik niet dat vader- ik heb nu een uitleg gehoord via mijn zuster Maria haar 
vermoeden, dat hij eigenlijk heel kwaad was wat er gebeurd is met Arthur. Want dat heb ik hem ene 
keer in een gesprek gehoord dat Arthur heel lang, veel te lang is moeten blijven liggen en dat ze hem 
niet konden weghalen. Ik weet niet of hij sprak van een dag en een nacht of van twee nachten en een 
dag. Dat hij daar heel lang heeft liggen roepen en dat hij gered had kunnen worden als ze er waren 
bijgeraakt.   
INTERVIEWER: Ah zo.  
RESPONDENT: En dat ze er niet bij konden omdat het vuur, dat is het enige dat ik daar ooit over 
gehoord hebt. Neen na de oorlog en gedurende oorlog dat herinner ik me nog zaken heel goed. Maar 
anders- maar anders dan de oorlog zelf heb ik- taboe zou ik niet zeggen want hij had relatief weinig 
eretekens want had hij dat regelmatig aangevraagd, want nonkel Robert, zijn oudste broer die drong 
altijd aan dat hij lid zou zijn geworden van de oud-strijders, want ik geloof dat hij niet lid was van de 
oud-strijders. Hij was lid van de invalide. 
INTERVIEWER: Ah ja daar was hij wel lid van?  
RESPONDENT: Ja daar was hij lid van, van de oud-strijders geloof ik niet dat hij daar ooit lid is van 
geweest. Dat was een heel verschil en jaja van mijn nonkel Robert die met de vlag liep geloof ik zelfs 
van de oud-strijders, die moedigde hem altijd om meer uhm alle ja actief te zijn in de beweging. Heel 
op het einde van zijn leven dat een buitenstaander hem ja dan heeft geprobeerd heeft, ja zoals ze 
het nu zeggen in het zonnetje te zetten uhm die tussengekomen is om zodat hij laatste decoraties 
van de hoogste toerijking die je kan krijgen uhm ja hier een meneer Michiels, van hier in Brugge die 
dat beginnen aantrekken heeft. Ik denk niet dat vader dat nog besefte dat moment, dat dat hem 
overkwam. Wij zijn dan ook nog een paar keer uitgenodigd geweest bij de Marine enz.  
Stilte  
 
INTERVIEWER: En droeg hij dan soms een badge daarvan of 
RESPONDENT: Neen.  
De vrouw des huizes brengt thee.  
RESPONDENT: Schudt neen – dat heb ik nooit gezien. Je kon dat dragen he, neen hij had alleen de 
twee eerste eretekens die hem opgespeld waren uhm door Koningin Elisabeth. 
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Daar was hij dierbaar, die lagen ook ergens in een schuif op de slaapkamer, in een 
doosje, we speelden daarmee of we konden er mee spelen. 
INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: Zal ik het zo zeggen want dat relikwie daar mochten we - beeld uit dat ze daar 
mochten aankomen. 
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Dat was niks, daar was weinig respect voor, da heeft hem nooit. 
 
INTERVIEWER: En waren er andere objecten in huis die gerelateerd waren met de oorlog? Dat u 
kan herinneren, of foto’s?  
RESPONDENT: Denkt al neen schuddend na- ik- bij mijn weten kwam dat niet te pas.  
INTERVIEWER: Neen.  
RESPONDENT: Ik kan me er daar niets van herinneren. Ja zoals ik zei kwam het soms ter sprake als de 
familie samen kwamen. Dat ze elkaar zo een beetje testen. En dat de oorlog een keer ter sprake 
kwam en dat de een erger had geleden, maar neen uhm de dé grote zaak- allèè wat ik verste heb 
onthouden was de grootste zorg om aan eten te geraken. In die oorlog. 
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Ik was vier in het begin van de oorlog, mijn verste onthouding ik heb nog de bel horen 
luiden. Achter ons huis lag een braakliggend stuk grond. En dat was de oude spoorwegbedding, dus 
nu in Brugge is dat helemaal verandert zoals u nu je bent zo in Brugge gekomen – trekt een 
denkbeeldige horizontale lijn- en vroeger was het zo -trekt een denkbeeldige verticale lijn. En het 
station stond op het Zand.  
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INTERVIEWER: Ah ja?  
RESPONDENT: Ja daar lag het station. 
INTERVIEWER: Ja?  
RESPONDENT: Dat is het oorspronkelijke station was op het Zand en dat ging naar het Zuiden. 
INTERVIEWER: Ah dat wist ik niet. 
RESPONDENT: En dus mijn verste onthouden was die Belgische soldaten op dat stuk grond 
bivakkeerde. En van moeder mochten we flessen tafelbier dragen naar die mensen omdat ze dorst 
hadden. Ja dat weet ik nog. Maar dan, ja de Duitsers binnen stormde dat weet ik nog heel goed, 
natuurlijk hè. We hebben daar geen last van gehad. In mijn dingen hè was het een plezierige tijd hè, 
er was voortdurend iets anders. Waren er van alles te doen, om naar te gaan kijken ma how. 
Natuurlijk was dat de vijand hoor, maar niet hè, maar het leven liep voort maar we vonden wel dat 
het een leuke tijd waren. Ja van wat we allemaal vonden. En we hadden ook dingen Bert vermeld dat 
ook, die tafelknechten die van het kasteeltje van een beetje verder. Dus je had Sint-Michiels, Sint-
Michiels is het langst een landelijke gemeente gebleven, want dat was afgescheiden door een bos 
met een kasteeltje tussenin van uhm familie juffrouw Vanieuwenhuyse en verder was dat familie van 
haar en die noemde de l’veuillieuse en uhm in dat kasteeltje is in de oorlog- dat juffrouwtje is daar 
mogen blijven wonen en die tafelknechten met zijn familie- maar daar zijn Duitse officieren die daar 
een tijdje kwamen rusten. Dat waren officieren van duikboten die daar- waren heel vriendelijke 
mensen. En vader die ging dagelijks na de middag wandelingetje doen en ik ging veel mee, naar 
Rachiel die tafelknecht en die Duitsers waren zeer vriendelijke mensen, om te zeggen how, we 
hadden er niet de minste- van onze kant dat er iets was met die Duitsers. Natuurlijk het waren de 
boosdoeners van 14-18 die teruggekeerd waren. En how ze waren natuurlijk niet welkom, maar als 
kind hadden wij er meer plezier van. Dat was fantastisch- ja.  
 
INTERVIEWER: Heeft uw vader een oorlogspensioen gekregen, weet u daar nog iets van?  
RESPONDENT: Ah ja dat was dus als invalid- hij was 60 procent en dat was een beetje ons appeltje 
tegen de dorst.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Dat was onze veiligheid – Linda breng me eens een servetje? – nene how dat werd wel  
VROUW: Neem maar hè. 
INTERVIEWER: Jaja dankjewel.  
RESPONDENT: Neen ik geloof wel integraal opgespaard werd, ik geloof niet dat- dat werd alleen 
gebruikt voor de buitengewone dienst- dat werd niet gebruikt voor de gewone dienst. Man schenkt 
thee in – en dat is altijd verder in de oorlog door betaald geweest. En die heeft wel een paar keer- ik 
weet van twee keer- van een oud-strijder van Brussel dus, ik weet niet of dat ze samen aan het front 
geweest waren of waar ze van kenden, dat hij verhoging moest vragen van dat pensioen.  
INTERVIEWER: Ja?  
RESPONDENT: Vader wilde niet, zo dingen moest niet. Hij moest dan zijn kleren aandoen- hij deed 
dus dan zijn kleren aan, en over de middag ging hij dan waar er moest gegaan worden zoals de school 
of – “Ja vader moette zijn klere aandoen” in het dialect gesproken- haha. 
INTERVIEWER: Haha. 
RESPONDENT: Ja hij ging twee keer per week gaan smokkelen.  
INTERVIEWER: Smokkelen?  
RESPONDENT: Ja dan ging hij eten gaan halen dat was twee bussen van vijf liter van drie en vijf liter 
vol karnemelk. Dat was karnemelk en boter dat hij haalde. En bij die andere, waar we die ene nacht 
overnacht hebben op het einde van de oorlog, in de hanekooi bij Jeanne en Maurice daar pakten ze 
konijnen en duiven met de hand, want die hadden geen geweer. En dan had die regelmatig drie of 
vier wilde konijntjes mee en een paar duiven. En dan hoorden je moeder al klagen, van al dat werk 
van die konijnen. Maar wij hebben altijd boter gegeten, marine was altijd vers dat was zo kom ja, op 
het punt van ons brood boter was mee.  
INTERVIEWER: Hahaha. 
RESPONDENT: Ja. 
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INTERVIEWER: Had uw vader speciale verzorging nodig, kan u dat zich nog herinneren?  
RESPONDENT: Hij droeg een breukband. 
INTERVIEWER: Wablieft?  
RESPONDENT: Een breukband, hij had een breuk een liesbreuk. En heeft dat nooit willen laten 
opereren. Hij kon dat dus volledig gratis doen, hospitaal en ziekenbond waren dus uit de boze bij ons. 
Jaja was uit den boze, voor zowel- ja mijn oudste zuster Jeanne is dat was tijdens de oorlog heeft een 
ontsteking gekregen in haar baarmoeder- is daardoor kinderloos gebleven- en ik denk nu achteraf 
dat er te lang geweest is om in te grijpen om naar het hospitaal binnen gegaan is. Ze hebben eerst 
geprobeerd thuis met aspirines zal ik het zo zeggen. Maar die is twee keer daaraan geopereerd 
geweest en het was iets maar haar appendicite en de tweede keer nog wat meer bij ons was het dus 
zo hier had je de buik en daar was het einde en er tussenin zat er niets- haha.  
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Maar achteraf heb ik daar begrepen wat daar gebeurd is. Jan heeft een keer een heel 
zware zware uhm longvliesontsteking gekregen en die is thuis verpleegd geweest door de 
verpleegster. Want die verpleegster staat in de plaats van titine in het werk van Bert. Want dat was 
juffrouw lambertine en die is achteraf geëmigreerd naar Australië dat die ergens gehuwd is, maar 
Lamber die is daar, Katrien heeft een keer heel zware zware mazelen gehad, toen ze een jaar 8,9 of 
10 was en toen is er ook een verpleegster ingekwartierd voor de verzorging van dingen. Maar het 
hospitaal neen, en ook geen ziekenbond we betaalden dat zelf.  
INTERVIEWER: Nee neen. 
RESPONDENT: De ziekenbond was er ook nog niet zoals nu he. -ik ga een slokje nemen. 
INTERVIEWER: Jaja natuurlijk neem maar. 
RESPONDENT: Ik drink dat puur neem maar wat je wilt van suiker. 
INTERVIEWER: Ik neem dat ook puur haha – mmm lekkere thee. 
 
INTERVIEWER: En klaagde hij veel over zijn. 
RESPONDENT: Neen. Als er iets was dat hij zou moeten heffen ofzo of dat hij op zijn werkplaats 
bepaalde werken- er was nogal bij de laminior dat was om te pletten van metaal om draden te 
krijgen als hij dat gebruikten dan deed die dat wel aan- dat was een soort gareel waar hij in zit, van 
leer dat hij aanspande en in twee zaten er kussentjes voor die breuk in te drukken- maar hij heeft 
zich dus nooit laten opereren. Maar andere zaken heb ik nooit- op een bepaald moment hartklachten 
en de dokter heeft hem dan gezegd dat hij iets voor het amusement moest nemen en dan is hij 
duiven beginnen kweken.   
INTERVIEWER: Ah ja. 
RESPONDENT: En toen hebben we duiven gekregen. En mijn broer kuiste het kot en ik ging met de 
duiven naar het lokaal, want dat durfde Jan niet.  
VROUW: Ik heb een vraag is hij niet te sterk. 
RESPONDENT: Nee neen hij is prima.  
INTERVIEWER: hij is heel goed dankjewel. 
RESPONDENT: Uhm duiven in korven en naar dragen dat was mijn werk.  
INTERVIEWER: Ah ja. 
RESPONDENT: Ja stand-by zijn mochten er duiven winnen- maar mijn broer kon dat niet- en daar was 
het de eerste keer dat ik een Coca-Cola heb gedronken.  
INTERVIEWER: Ah echt hahaha.  
RESPONDENT: Ja dat was na de oorlog dat ze voor het eerst coca cola verkochten en ik heb dat 
gedronken. Voor één consumptie- ik geloof dat vijf frank was of nog minder ik weet het niet meer.  
INTERVIEWER: Ja jaja. 
RESPONDENT: En dan zijn die duiven binnengekomen en die duiven zijn daar een tijd geweest. En 
zelfs een hok gebouwd. Het is begonnen in een volière en dan is er een hok gebouwd geweest met 
stenen, een vrachtwagen vol steentjes die gekocht zijn geweest als het oud station van Brugge op het 
Zand afgebroken is geweest.  
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INTERVIEWER: Ah ja. 
RESPONDENT: En dat was in ‘48, want mijn broer die had een steen gekapt van ‘19-48 maar die is nu 
helemaal onteigend voor die gebouwen die achter het station, ja ze woonden er al niet meer sinds de 
jaren 70. En dan is vader ook wel een tijdje, ik zou niet zeggen depressief, maar toch dat hij niet meer 
zo zag zitten tot dat hij zijn nieuwe woning begon te zetten uhm dat we daar ook voor hem het 
atelier konden inrichten. En dan heeft hij daar nog gewerkt, ik weet niet of iemand al dat heeft 
verteld- maar hij heeft tot zijn 86 gewerkt. Hij had nog drie cliënten op het einde. Een de vossier in 
Brugge een heel gekende horlogerie winkel enzovoort en Amede- en mijn vader zei: “ik ga er mee 
stoppen”. En toen zei Amede: “George ge gaat me toch in plan laten zeker?” haha de derde cliënt 
weet ik niet en de tweede was van Luxembourg die op een goede dag jaren voordien een brief 
schrijft: ik heb gehoord dat je een goudsmid zijt en dat je werkt en aanpassingen doet en wil je 
werken voor, ja wil ik werken, zegt vader. We hebben die mens nooit gezien, maar dat was het 
systeem dus dat ging met een pakje. Hij stuurde een doosje- er was een verzekering, een speciale 
verzekering- stuurde dus naar vader, vader vermaakte dat en stopte er een papiertje bijstond zijn 
naam niet op- van hoeveel dat gekost had, het aantal uur, zoveel frank en zoveel frank maakt zoveel 
frank. In het doosje naar Luxembourg. In het volgende doosje zat die 143 frank daarin en het nieuwe 
juweel voor aan te passen.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: Hij had zoveel van die klanten. Want woensdag was dat moeder pakjes moest maken. 
Dan werd er iedere week vier vijf zeven negen tien pakjes gemaakt. Een van de boodschappers om 
naar het station te gaan en in de rij te staan met al die pakjes ik was daar een van.  
INTERVIEWER: Haha.  
RESPONDENT: Dat was een van mijn werk.  
 
INTERVIEWER: En kon uw vader bepaalde dingen niet meer doen? Zoals eten snijden of?  
RESPONDENT: Ik heb nooit gemerkt-ik heb nooit geweten dat - we wisten allemaal dat hij dat maar 
kon doen -doet zijn arm omhoog tot de hoogte van zijn hoofd- had dat moeten zijn met de huidige 
kiné, had dat misschien nog wel gebeterd zijn. Maar met die arm kon hij niet verder dan dat. Maar 
voor de rest kon hij alles gewoon, hij kon spitten en ja ik heb hem zien spitten en in een herinnering- 
in het begin van de oorlog, ik heb dat pas na de oorlog geweten uhm hebben ze veel oud goud dus ja 
van die juweeltjes allemaal te smokkelen uhm dat zat in een koekendoos van Lalakere- zo vierkante 
dozen- awel daar zat dat eivol mee en ik weet niet wie dat gedaan heeft maar ze hadden daar een 
bal met cement rond en dat zat dus zo in een bal. En dat zat onder de grond waar normaal de prei 
stond.  
INTERVIEWER: Hahaha. 
RESPONDENT: Dus in de winter, ik weet niet of je van de boer bent.  
VROUW: Het is ongelofelijk. 
RESPONDENT: Uhm of dat je een beetje van de buiten bent, word prei gedreven zeggen ze zo een 
beetje in een groep in de grond gestoken om te bewaren. En die bal zat daaronder. Want op een 
goeie dag na de oorlog, wisten wij dat niet hè, lag er een kapotte, kapot geklopte bal cement en van 
binnenin een doos. En wij van waar komt dat terecht, mochten we niet curieuze neuzen. Dus was dat 
ding dat weg gestopt zat. 
INTERVIEWER: Ja fantastisch!  
RESPONDENT: Van de oorlog ja.  
INTERVIEWER: Amai. 
RESPONDENT: Ja ik zie die bal nog liggen. Zo groot ongeveer – maakt een bal van ongeveer een grote 
van een diameter van 1 meter.  
INTERVIEWER: Zo groot ook nog.  
RESPONDENT: Awel ja met die koekendoos en als je er dan nog genoeg cement rond doet ook. Het 
moet tegen iets kunnen dus en die zat dus op de plaats waar normaal de prei zat.  
INTERVIEWER: Amai, hahaha.  
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RESPONDENT: Het is plaats waar ze niet gingen zoeken. Want als je een putje maakten was dat 
zachter en vonden ze dat terug. Maar doordat die prei daar bovenop zat mocht dat zacht zijn die 
grond, en hoe diep dat het zat dat weet ik ook niet. Daar zijn we buitengehouden. Ah ja was ik 8 jaar 
hè.  
INTERVIEWER: Ah ja jaja, amai ja seg dat vind ik nog wel een straf verhaal.  
RESPONDENT: Nu we toch aan het vertellen zijn in de oorlog hier in Brugge zijn er enkele mensen 
gefuseerd. Als je in de oorlog tegen werkt dan weet je dat dat het risico is. Er was een Emanuel 
Dedeckere en die woonde in Brugge. En er is nu ook een straat die Emanuel Dedeckere was. En dat 
was een leraar van het Sint-Lodewijckscollege van de kanten Menen en in de kappelen van het Sint-
Lodewijckscollege dat is nu afgebroken want dat is nu het zilverpand, stond er een beeld met ook de 
naam van de gefuseerd Emanuel Dedeckere, dus ik heb mijn lagere school gedaan in Sint-Lodewijcks 
en daar werd jaarlijks iets rond, ergens een herdenking of zoiets. Hij heeft het fusioneren van 
Emanuel Dedeckere van heel dichtbij meegemaakt. Want hij was in de haaienkooi en wou dus 
terugkeren met zijn boter en zijn melk naar Brugge langs de Fazantenlaan. Hij werd tegengehouden 
door de Duitsers en moest terug naar boerderij want hij mocht niet buitenkomen. En hij vertelde 
altijd dat er Duitsers gepasseerd waren en dat – ik begrijp nog altijd niet waarom- maar dat er een 
harmonie bij was, dat er muziek bij was. Een peloton, dus soldaten met wagens, je kon dat zien dat 
was 200 meter daarvan dat er een wagentje passeerde. Hij heeft die schoten gehoord en die plaats 
noemt- ze hebben daar ook een kruis gezet- en dat noemt het kruis van de gefuseerde. Maar dat 
moet een heel geheimzinnige gebeurtenis zijn geweest. Ze hebben al die sporen van dat fusioneren 
hebben de Duitsers heel minutieus opgeruimd. Ze hebben om die plaats terug te vinden waar 
Emanuel met zijn kompanen, ik denk dat ze met een stuk of zes waren. Ze hadden echt heel stuntelig 
gewerkt, ze hadden dat niet mogen doen van wat je kent blijf je vanaf. Maar hij kwam daar heel 
dicht- en om drie uur, van kwart na één was hij nu pas om drie uur thuis. Dus denk je in moeder met 
haar armen haar G. was weg. – spreid zijn armen groot- hij zat al in Duitsland hij was al ontvoerd 
hahaha maar hij is dan heelhuids teruggekeerd. Ik heb hem dat een keer horen vertellen aan een 
neef heel dat verhaal van al die dingen het is daardoor dat ik me die dingen- dat ik me nog afvraag 
waarom daar muziek bij was.  
INTERVIEWER: Dat is inderdaad raar. 
RESPONDENT: Dat die Duitsers dus stapten met een peloton, waarschijnlijk om te fusioneren dat zal 
een man of dertig zijn geweest zijn en dat dat onder begeleiding was van een militair kapel en auto’s 
dat weet ik ook nog, dat er auto’s waren met die dingen in en waarom dat zo geheimzinnig was, 
achteraf heb ik nog onlangs gelezen dat fusioneren dat dat iets was dat niet klopte, omdat zo 
opgeruimd werd en dat niemand van mocht weten, van datte ze weten nog altijd heel weinig van 
Emanuel Dedeckere.  
INTERVIEWER: Ja. 
VROUW: Gelukkig dat jij dat niet moet meemaken.  
RESPONDENT: Hahaha. 
VROUW: Ja het is waar. Ja als kind als de sirene gingen moest je in de kelder kruipen.  
INTERVIEWER: Ja jaja. 
RESPONDENT: Ja. 
 
INTERVIEWER: Heeft u nog speciale herinneringen aan de invaliditeit van uw vader?  
RESPONDENT: Schudt met zijn hoofd neen- neen, ik had dus drie zusters en een broer en dat was dat 
er nog vaak met de hand moest worden gewassen. Een maal per maand in een grote ketel en dat 
waren nog herbruikmaaandverbanden. Dus dat was dat er dus rijen en rijen en wilden wij eigenlijk 
met feiten weten voor wat dat dienden. Awel dat werd gedaan aan vaders zijn arm tegen het stoten. 
Hahahaha- vrouw lacht ook.  
INTERVIEWER: Neen. 
VROUW: Er kwam niks ter sprake en je mocht van niets weten, waar de kindjes vandaan kwamen 
niets. 
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RESPONDENT: Met iedere keer dat er was, dan herkende we dat hè en onderlijven enz. en dat was bij 
de was enz. enne al die latten die daar hangden. 
VORUW: Gebreide hè?  
RESPONDENT: Neen neen die waren niet gebreid, dat waren de onlijfkes, we deden dat zelf geen 
gekochte dat was in de meter dat er handdoeken gekocht werden en alle stof in handdoeken en dan 
met al de naaisters in huis werd dat geknipt. Dat terzijde- dat moet je niet in de hè.  
INTERVIEWER: Neen neen haha. 
 
INTERVIEWER: U zei ook dat er in de familie wat bespot werd met zijn broers maar werd er dan 
ook iets gezegd over zijn invaliditeit op de familiefeesten?  
RESPONDENT: Neen neen.  
INTERVIEWER: Dat was.  
RESPONDENT: Dat was goudsmidje en, ja hij had wel de jongste broer was nog wel dominanter, maar 
die is niet oud geworden. Die was voorzitter van de kerkraad, die bemoeide zich daar mee. Die zat zo 
halvelings in de politiek. En uhm ah die werd er wel geluisterd naar George.  
VROUW: Hoeveel kindjes zijn er gestorven van je mama en papa. 
RESPONDENT: Eentje maar.  
VROUW: Ah waren er geen drie?  
RESPONDENT: Neen neen. 
VROUW: Of miskramen?  
RESPONDENT: Ja ja dat was bij men mama. De familiale toestand, vijf kinderen en één gestorven en 
drie miskramen harde toon- zei ze zo. Hahaha ja neen anders.  
 
INTERVIEWER: En was uw vader een gerespecteerd figuur in het dorp?  
RESPONDENT: Ja, ja ja hij ging zondagsochtend gaan kaarten. Uhm, Waren er twee cafés, waar er 
gekaard werd de zondag en ging dan naar de mis en daarna ging hij kaarten. En er was plaatst voor 
G., bij de boeren, hij ging gaan kaarten bij de boeren. Neen dat was wel. Vermoedt dat daar in het 
“Geloof” meer de middenstanders waren, boeren en middenstanders waren en dat in de “Triger” op 
de hoek van de straat meer denk ik in bourgeoisie werkten. Vermoed ik dat, ik weet dat niet, maar 
waar hij ging kaarten waren, allèè ik mag dat zo niet zeggen maar toch de VIP’s bij de 
middenstanders.  
 
INTERVIEWER: Zou u mij zo’n thuissituatie- zo gewoon een dag kunnen beschrijven van hoe het 
toen was? Wat deden jullie dan? Waren er bepaalde rituelen?  
RESPONDENT: Vader stond vroeg op hè, om zes uur stond hij op.  
INTERVIEWER: Amai al om zes uur. 
RESPONDENT: Ja om zes uur stond hij op, hij at en ging naar zijn werkplaats en hij bleef daar 
ongeveer- ik heb nooit geweten dat halverwege de morgen voor een koffie of een soep kar- hij at 
dan ‘s middags om twaalf uur dan -dat deed hij meestal wel een wandeling een keer tot het bos, 
achter het huis, onderbrak hij een uur en dan kwam hij terug en om vier uur- we hebben lang om vier 
uur gegeten. 
INTERVIEWER: Om vier uur al?  
RESPONDENT: Er hing een- ja een vieruurtje. 
INTERVIEWER: Ah een vieruurtje.  
RESPONDENT: Een vieruurtje- brood met kaas of gekookte hesp, en als ze er mee aan de deur 
kwamen garnalen waren dan hebben we garnalen gegeten. Dan aten we om acht uur of acht uur 
dertig, maar daar zijn we mee moeten stoppen om dat vader en moeder slechter en slechter te 
slapen en dan is dat vieruurtje afgeschaft en – dat was op het einde van zijn carrière thuis want dat 
heeft niet lang geduurd-en dan aten we om zes uur. Maar zolang dat we naar school liepen zal ik 
maar zeggen, dan werd er maar ’s avonds laat en dan hebben we nog een tijd moeten wachten 
omdat mijn broer achter in de academiën gingen en die kwam maar om halfnegen thuis en we 
wachten tot hij thuis was om te eten.  
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INTERVIEWER: Ah ja. 
RESPONDENT: Ja toen was het helemaal laat hè. 
VROUW: Wie was de meid, mimi?  
RESPONDENT: Neen neen.  
VROUW: Die heeft ingewoond hè?  
RESPONDENT: Neen neen heeft er nooit iemand ingewoond. Titine. 
VROUW: Titine. 
RESPONDENT: Titine, we hadden ook wel veel cliënten aan huis ja met materiaal kwamen, met hun 
juwelen kwamen- vader – ja ik moet zeggen deed voor 90 procent herstellingen of aanpassen van de 
juwelen. En er was een meid thuis die van ’s ochtends tot ’s avonds kwamen ja dat was een normale 
dag. Wij gingen naar school en kwamen ‘s middags naar huis om te eten, uit eten bestond toen nog 
niet. En ’s middags was over het algemeen nog een lange pauze. Hadden we geen probleem mee, en 
later gingen we met de fiets, neen neen en voor de rest zaterdag werd er voortgewerkt, vader de 
zaterdagavond werd er gereinigd en geveegd al de stofresten verzameld vanuit het atelier ging nooit 
iets weg, alles werd verzameld en alle stof en alle vuiligheid en zelfs van zijn handen te wassen werd 
er alleen voorzichtig water afgegoten en vers water in gedaan van al wat ervan zag je nog allemaal 
kleine fijne brokjes goud van zijn handen. 
INTERVIEWER: Huh. 
RESPONDENT: Ja en hij had dus relatief op het einde ja in een zak, niet zo groot zoveel je kon dragen, 
werd er opgestuurd naar een speciale fabriek die dat smolt en dan kreeg je een halve kilo goud terug. 
En een stukje platina en een stukje metaal en…  
INTERVIEWER: Ah zo?  
RESPONDENT: En weet ik allemaal wat ze kregen, maar dat werd dus allemaal zorgvuldig 
bijgehouden. Alles zwamen gevaagd. En het meeste kwam ervan af als hij moest vijlen. Werd altijd 
opgevangen dan werd een schuif uitgetrokken en hij werkte daarboven. En dan schuif terug dicht en 
dan met een konijnenpootje.  
INTERVIEWER: Een konijnenpootje?  
RESPONDENT: Ja dat was omdat zand te vangen he. 
INTERVIEWER: Aaaaah?  
RESPONDENT: Met een konijnenpootje.  
VROUW: Het is eigenlijk fantastisch verhaal hè 
INTERVIEWER: Haha ja.  
RESPONDENT: Met een karton werd dat gevaagd he,  
VROUW: Moet juffrouw nog thee?  
RESPONDENT: Ja.  
VROUW: Ja je moet maar nemen hè. 
INTERVIEWER: Ja ik heb nog thee danku. 
VROUW: Ja of een koekje?  
RESPONDENT: Ja en in die schuif lag er dus een konijnenpootje.  
INTERVIEWER: Een echt konijnenpootje? 
RESPONDENT: Ja jaja. 
INTERVIEWER: Ah niet dat het een ander woord is voor iets. 
RESPONDENT: Neen neen een konijnenpootje, het onderste van het pootje. 
INTERVIEWER: En waarom een konijnenpootje? 
RESPONDENT: Ah dat weet ik niet.  
INTERVIEWER: Haha dat heb ik nog nooit gehoord. 
RESPONDENT: Als een borsteltje kost geld dus dat was herbruikt hahaha. 
INTERVIEWER: Ah zo echt fantastisch.  
RESPONDENT: Dat met een borstel of het goud deed wegspringen dat was blijkbaar, hij had dat uit 
de tijd dat hij dat hij op in leerplicht dat daar ook werd gebruikt werd en dat hij dat daar gezien heeft, 
ik weet het ook niet. Ja…   
INTERVIEWER: Allèè, ja seg. 
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RESPONDENT: Ja met het een konijnenpootje. Ja en voor de rest gingen we naar school en dat was 
alles.  
 
INTERVIEWER: En werd u anders behandeld op school omdat u de zoon was van een invalide 
soldaat?  
RESPONDENT: Neen, er was geen kat die dat wist, ik heb dat nooit ondervonden.  
INTERVIEWER: Geen kat die dat wist. 
RESPONDENT: Enige dat wij, dat mij is opgevallen is bij de marine dat daar mensen waren, kinderen 
van marineofficieren, of marine onderofficieren, dat kan ik niet meer zeggen voor bepaalde examens 
een voorsprong kregen. Die vertrokken niet van nul maar van zeven punt een half, dus om dat in te 
halen moest je al. En dat ik gezegd heb verdorie ik ben de zoon van een oorlogsinvalide komt dat 
ook, maar dat was niet… het waren er te veel dat was het antwoord. Ik heb daar nooit van kunnen 
genieten. Als je iets zou krijgen mag je dat niet laten hè, maar ik heb er nooit van wakker gelegen hè, 
maar er is toch een bepaald moment dat ik dacht verdorie komt dat nu, zou dat niet tellen voor ons. 
Niet voor mij, dat was niet inbegrepen.  
 
INTERVIEWER: En was zijn invaliditeit zichtbaar voor de mensen in het dorp, wisten die dat?  
RESPONDENT: Neen.  
 
INTERVIEWER: Je kon ook niet zien aan hem dat hij?  
RESPONDENT: Neen. Als hij zijn arm- de eerste keer dat jij zijn arm zag- je zag dat goed als je bloot 
was. 
VROUW: De helft was eraf hè. 
INTERVIEWER: De helft was eraf. 
VROUW: Ja dat was heel fijn. 
INTERVIEWER: Een peesje?  
RESPONDENT: Heel fijn, die ellepijp of ik weet niet hoe dat die heet, dus maar hier was dat niet mooi 
hè. Was een beetje samengelapt voor zeker. Ja we spreken van 15, het precies honderd jaar geleden 
hè. Hahaha. 
 
INTERVIEWER: Het is dus niet dat de mensen het zagen, hij droeg misschien lange hemden om het 
te verbergen? 
RESPONDENT: Neen. Awel ja die T-shirts bestonden toen nog niet, ze droegen altijd lange hemden. 
Als je hemd aan had, dan was het lange mouwen nooit korte mouwen. Dat was, een chemise Lacoste 
droeg die dan, maar wij hadden dat niet. Dat noemde zo een chemise Lacoste. Ik heb pas later 
begrepen dat een chemise was van Lacoste, dat ze bedoelde, maar bij ons noemde dat een chemise 
Lacoste.  
VROUW: Papa droeg dat toch ook. 
RESPONDENT: Wiste geen kat wat hij daar mee bedoelde. De betekenis van een chemise dat was  
VROUW: In feite wist ik dat ook niet.  
RESPONDENT: Awel ja.  
VROUW: Dat is dus van Lacoste. 
RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: Jaja.  
VROUW: Ja wist ik het ook niet. 
RESPONDENT: Ja.  
 
INTERVIEWER: Hij heeft ook nooit publieke reacties dan gehad, of boze reacties of iets negatief?  
RESPONDENT: Schudt met zijn hoofd neen- neen wij zijn daar eigenlijk nooit op gestuikt geweest, er is 
nooit ergens iets geweest dat ik me zou herinneren neen.  
 
INTERVIEWER: U hebt u nooit geperkt gevoeld als gezin omdat uw invalide was?  
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RESPONDENT: Schudt zijn hoofd neen- neen ja bepaalde principes dat moesten we volgen, maar voor 
de rest niet. Maar dat lag niet in die lijn of in die richting of zin, neen. Wat wel we mochten geen 
kleur bekennen, we mochten geen kleur bekennen. We waren niet wit of niet zwart. We waren niet 
wit of niet zwart. Langs de kant van vader, bij de Peeters was dat minder, maar langs de kant van 
moeder zijn er veel die meegedaan aan de… ja dat was- dat waren zoals ze dat noemden de zwarten, 
die de oorlog dat was toen hè… ik zeg hij was zijn principe nooit of niet kleur bekennen, dat is 
gevaarlijk, je moet dat niet doen want dat levert toch niets op. En ik geloof wel door de sleur van 
Arthur dat hij van heel de situatie een afkeer heeft gehad. 
INTERVIEWER: Ah ja zo. 
RESPONDENT: Ja hij heeft dat nooit niet zo letterlijk gezegd. Ik maar daar was wel een keer, als hij 
wel een keer iets vernoemde dan zei hij altijd de sukkelare, de sukkelare wij zijn nooit naar 
Zonnebeke geweest naar zijn graf. Neen ik ben er geweest een paar keer nadien, nu maar als kind 
zijn wij nooit naar Zonnebeke geweest naar dat graf, niet bij mijn weten. Ik kan dat niet herinneren. 
Ik herinner me wel onze spectaculaire reis, we hebben niet op een kameel gezeten maar het is er niet 
ver van, een stoomtram die vertrok vanuit Brugge naar Koekelare en dan een stukje trein en dan een 
stukje bus zo familie gaan bezoeken die in het Zuiden van West-Vlaanderen woonden.  
INTERVIEWER: Aha.  
RESPONDENT: Woeste, daar zijn we onder andere geweest, daar woonden een sterke tak, zijn peter 
woonden daar, die woonden in woesten dat was zijn peter. Maar anders neen, ik weet niks daar 
ergens last van gehad hebben. 
 
INTERVIEWER: En ook geen voordelen ofzo, dat u weet?  
RESPONDENT: Neen, het blijkt dat we ergens ooit een emmer met snoep hebben gehad, maar dat 
kan ik me niet meer herinneren. Ik ben nooit naar die feesten geweest.  
VROUW: Hahaha.  
RESPONDENT: Dat was voor mijn tijd waarschijnlijk. Dat zal voor de oorlog geweest zijn. 
Waarschijnlijk. Dat is lang geleden hè.  
 
INTERVIEWER: Kunt u zich herinneren of uw vader een psychologisch letsel aan de oorlog heeft 
overgehouden aan de oorlog zoals nachtmerries?  
RESPONDENT: Schudt met zijn hoofd neen- neen hij had, zijn zaak was dat we regelmatig eten en 
drinken hadden. Dat we min of meer veilig zaten, en voor de rest neen. Neen ik ben mijn weten- ik 
moet zeggen hij heeft op een bepaald moment last gekregen van zijn maag. En met die duiven, die 
duiven hebben dat dan opgelost en is dat nooit meer. Ja want zo maagzuur enz. meer redelijk 
redelijk veel wat ik me daarvan kan herinneren. Maar anders heb ik nooit geweten, dat hij daaronder 
heeft, hij was gewoon tevredenheid dat hij daar uitgeraakt was. Dat hij daar uitgeraakt was. 
VROUW: Als hij iets zei dan was het gevat hè. 
RESPONDENT: Hij was zekers, als ik hem kan voorstellen was het een plantrekker geweest. 
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Een plantrekker geweest, ik heb dat een beetje van hem. Haha. 
INTERVIEWER: Ja.  
 
INTERVIEWER: Zijn er nog zo eigenschappen die u aan uw vader kunt linken, zoals plantrekker?  
RESPONDENT: Schudt neen met zijn hoofd- ik bedoel in de oorlog hè. 
INTERVIEWER: Ah ja zo. 
RESPONDENT: Jaja in de oorlog hè, in feiten wanneer hij gekwetst is geweest zat hij ver van de 
branden hè, hij een kajuinenpostje hè zoals wij dat hier zeggen hè. Het was niet zo in het vuur dat hij 
zat hè. Maar dat is wel een beetje terug gekeerd op het einde toen hij 101 jaar was. Uhm als hij 
rusthuis was, in de late namiddag konden ze dan een beetje vertellen, ’s avonds zullen er weer zijn 
want er zijn er vele gepasseerd; Duitsers en de paarden. Dat kwam dan zo ergens terug. Ja hij was 
content gebleven tot de laatste dag. Want ik ben bij hem geweest de laatste dag en dan was hij niet 
meer bij zijn bewustzijn en dan was het nog altijd dat je met hem kon praten zonder dat- ja het ging 
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minder en minder ma allèè. De laatste jaren heb ik hem nooit horen klagen, eigenlijk in feiten, nooit 
echt beseft dat hij in een rusthuis zat, hij dacht dat hij in een bijhuis van een hospitaal was.  
INTERVIEWER: Ah ja. 
RESPONDENT: Ja, dat noemde hier de Zwartzusters in Brugge, op het einde begon te sukkelen is hij 
daar een paar maand geweest en daar in het bijhuis van Zwartzusters, zwartzusters had toch de 
naam, was niet sjiek maar had toch een beetje de naam van mensen met geld van soort he.  
 
INTERVIEWER: Kunt u zich ook nog iets herinneren van de begrafenis of daar iets verteld is geweest 
over zijn invaliditeit of?  
RESPONDENT: Ja dat is een beetje uit de hand gelopen die begrafenis. Wij hadden dat een beetje op 
ons manier willen doen, maar die oud-strijders wilden dat volgens hun manier willen doen.  
VROUW: Als hulde. 
RESPONDENT: Neen Linda, neen schat wacht. Uhm wij hadden dus gezegd aan de oud-strijders we 
willen dat wel doen, maar vader had nooit gewild hebben dat we eindigen met een Brabançonne. Je 
mag komen met je vlag, en de lastpost met de concentratie maar niet eindigen, maar die waren op 
hun kop gestut en die zijn niet afgekomen. Maar de provincie commandant, die ik weet niet van 
aantrok is dan met één meneer Michiels, die ook voor die decoraties heeft gezorgd, maar niet van de 
marine was. Maar die ere onderofficier was omdat die heel het café trakteerden of ik weet niet wat. 
En die was daar met een vlag. Maar korter voordien- ja het was in familieberaad hè- en om met vijf 
over iets te beslissen dat is, dan hou je niet veel over. Maar neen het is alleen de pastoor die het 
woord gevoerd heeft. Een gewone begrafenis met uhm, en eindigen van naar de hemel en uhm, kom 
ja dat is heel gewoon gegaan. Dus die vlag is blijven staan vanachter en die provincie commandant 
met zijn adoint daar die hebben- we hadden gevraagd aan de begrafenisondernemer om de stoelen 
per twee te zetten, het waren allemaal koppels dus als je het dan eens per drie zet ja dan… dan zit 
dat moeilijk. Maar die meneer Michiels heeft van die rij twee stoel gepakt en opzijgezet. Naast de 
eerste rij zodanig dat er twee keer drie stoelen waren maar ja dat is allemaal… zonder discussie is dat 
allemaal niet gegaan.  
 
INTERVIEWER: En stond er op het bidprentje iets van de oorlog?  
RESPONDENT: Hebt u geen bidprentje van hem?  
INTERVIEWER: Neen dat heb ik nog niet gezien. 
RESPONDENT: Jaja zijn dinges stond er op. 
VROUW: Wablieft? 
RESPONDENT: Van zijn bidprentje. Het doodsprentje van bompa- ik geloof wel zijn laatste, zijn 
hoogte. 
INTERVIEWER: Amai een hele documentatie. 
RESPONDENT: Ja we hebben twee kamers, als je wilt terugkeren 
VROUW: Zijn trouwboek. 
RESPONDENT: Ja ma neen, het is zijn doodsentje Linda.  
VROUW is aan het zoeken in haar mappen. 
RESPONDENT: Ah hier, frère met het kruis van de ridder in de kroonorde van zwaarden, ja neen dat 
staat er niet op hè.  
VROUW: Just goudsmid en oud-strijder vuurkruiser vereren met.  
INTERVIEWER: U moet dat er niet uitdoen hè, nenene.  
RESPONDENT: Ik was dat vergeten hè.  
VROUW: Ja dat is mijn- alles verzamelen.  
INTERVIEWER: Ja het staat er toch op hè.  
RESPONDENT: Ja. 
INTERVIEWER: Ik ga dat al terug leggen hier. Amai een hele boek.  
VROU: Ja twee boeken van de familie Peeters. Dat is mijn specialiteit. 
INTERVIEWER: Ah ja viola. 
VROUW: Verzamelen en.  
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INTERVIEWER: Dat is wel tof hè amai.  
VROUW: Ja kijk ik ben daarmee begonnen.  
RESPONDENT: Ja ma how, we gaan daar niet mee beginnen hè.  
VROUW: Van welk jaar, 97 hoe komt dat? Hier was hij honderd 
RESPONDENT: Ja dat was zijn jubileum.  
VROUW: Ja. 
RESPONDENT: Ja hij is blijven roken tot op het einde en brand, ja ze waren bang voor brand in het 
rusthuis. Zie je hier met zijn sigaar. 
INTERVIEWER: Ah ja haha  
RESPONDENT: Ze hebben ooit een stoel gekocht die brandvrij was ofzo.  
INTERVIEWER: Haha. 
VROUW: Ja bompa, viert eerste eeuweling. De eerste? 
RESPONDENT: Ja. 
VROUW: Moh, bompa. 
INTERVIEWER: Amai. 
RESPONDENT: Ja vroeger werden ze zo oud niet hè.  
VROUW: Ja de familie, ja het is een grote familie hè.  
RESPONDENT: Ja uiteraard hè.  
VROUW: Ja ik heb ook al achterkleinkinderen.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
VROUW: Ja ik kijk daar een keer gerne in hè.  
INTERVIEWER: haha.  
VROUW: Ja zo nostalgie hè. 
INTERVIEWER: Natuurlijk. 
VROUW: Hebt gij Bert gezien? 
INTERVIEWER: Wablieft? 
VROUW: Bert die neef? 
INTERVIEWER:  Daar heeft mijn professor een interview mee gedaan.  
VROUW: Ah ja.  
RESPONDENT: Ben je?  
VROUW: Hier is Bert hè en bompa.  
INTERVIEWER: Zou u ook- 
VROUW: Ik heb nog vele werk hoor. 
RESPONDENT: Wacht een keer Leentje- laat ons een keert voortdoen. 
VROUW: Ja! Ja ma als ze dat eens moet zien of dat. 
RESPONDENT: Ze is niet naar hier gekomen om te eten hè 
INTERVIEWER: hahaha  
RESPONDENT: U wilde iets? 
 
INTERVIEWER: Ja of dat u uw moeder eens kon beschrijven wat voor persoon dat dat was.  
RESPONDENT: Wel moeder hebben we altijd gekend als min of meer- ja dat was niet zo onnatuurlijk 
toen ik geboren was in 436 maar uhm die was nogal banger. En uhm die reclameerde veel. 
INTERVIEWER: Ja?  
RESPONDENT: Ja die reclameerde veel, want er waren veel cliënten die in de buurt woonden, die niet 
al te ver woonden in Sint-Kruis of in Sint-Andries dus die mensen kwamen over wanneer hun winkel 
gesloten was. Kwamen ze een keer een verzetje over en het weer, en die mensen kregen altijd het 
vet hè, dan zei ze: “Is dat nu een moment om te komen. Wij moeten ook eten hoor.” Haha en zo van, 
ja zo was moeder, ja zo was moeder. Ja die was- ja die dus ja die was er nooit voor te vinden uhm ja 
ik vroeg een tennisracket, en “tennis? Je gaat verongelukken” haha ja en voetbal dat was dodelijk.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: Ja dat was, ze probeerde altijd alles rustig en ordelijk te houden. Maar uhm ja die had 
haar vaste bezigheden hè. Die maakte dat er eten was, met de hulp van de werkvrouw. Maar ze 
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bepaalde wat er gegeten werd en ja ik zeg het wij hebben altijd goed gegeten in de oorlog, hebben 
wij er geen last van gehad. En als ze ouder werden lieten ze dat over aan zuster Maria. En uhm ze 
werkte voor een stuk mee, ze deed de administratie van vaders werkplaats. Maar uhm maar vader 
bestond niet voor de belasting, die heeft nooit belastingen betaald, nooit geen frank, maar geen 
frank hè. Dus jaarlijks hij had vijf kinderen ten laste dus kwam er iemand die werkte voor het 
ministerie van financiën. Nu weet ik dat die in feiten voor het kadaster werkte. In feiten niet de 
financiën was. Die had dus een tabel mee en die keek, we zijn nu het jaar 47 vader en moeder vijf 
kinderen ten laste, wat mocht van het jaar verdienen: 55.000 frank. Dus vader verdiende 54.987 
frank.  
INTERVIEWER: Hooo, zo.  
RESPONDENT: Hij had niets van administratie, later heeft die een boek moeten aanleggen met 
bepaalde aankopen te doen, moest hij, moest je dat taxen bijschrijven, moest je dat in twee snijden 
en de helft moest je op factuur van op een bepaald moment heeft hij facturen beginnen maken en 
had die van die lange boeken zo. En moest je zeggen van wie dat het was, en de een was dan voor de 
taks en de andere helft op de factuur. Maar op een bepaald moment, ja dat ik al een tijd gestudeerd 
had en belastingen had, zei ik: “Vader weet je dat ik van het jaar 350.000 frank belastingen betaald 
heb?”. “Dan zijt ge zot”; zei hij. Hahaha of ge moet niet zot zijn, ja ik weet het niet meer. Wij betalen 
er op wat die oud-strijders krijgen hè. Op het einde van het jaar werd alles samengevoed en dan was 
ie klaar hè. Ik had nog veel meer belastingen moeten betalen, daar niet van hè maar je krijgt nooit je 
belastingen voor niets. Dus ja dat was het systeem. Dus werd nooit nooit een papiertje waar zijn 
initialen op stonden. Dus die rekeningskes die erbij zaten, die met die pakjes meegingen. De resten, 
de resten van de cahiers van het jaar. De blanco bladeren werden bij gehouden op het einde van het 
jaar voor die rekeningskes te maken. Zo werd administratie gedaan. Mijn broer heeft wilden dat ook 
zo doen, hij had een nieuwe stempel had geprobeerd op een achterkantje van een papier en dat is 
terechten gekomen bij de belastingen en ze hebben hem. Stilletjes. Ik ga dat vooraf zeggen, wij 
spreken niet met elkaar, mijn broer en ik. Ik weet niet waarom. Op een bepaald moment is hij 
opgehouden met naar me te kijken. Tien, twintig of vijftien jaar geleden. Ik zeg er geen kwaad woord 
van maar we zijn niet in speakless terms.  
INTERVIEWER: Ah ja ja ja, ja dat wist ik nog niet.  
RESPONDENT: Ja dan weet je dat nu hè. Ik zeg dat liever he haha  
INTERVIEWER: Ja dan weet ik dat hè. 
RESPONDENT: Dat is het hè.  
 
INTERVIEWER: En had uw moeder nog andere huishoudelijke taken, zoals de tuin of?  
RESPONDENT: Neen die tuin werken werd niet veel meer naar gekeken. Die was ook niet zo groot. In 
de oorlog zijn daar wel wat groenten in gekweekt geweest. Maar anders neen. Wat deed moeder 
uhm wat ja die deed het eten klaarmaken voor de middag, regelen voor- we deden niet zelf de 
boodschappen we lieten dat komen- er was een winkeltje van kaas en brood verder en die mensen 
brachten dat dan om de week of om de veertiendagen, met zijn fietszakken gevuld en pakken er 
achter op. Bloem rijst en zo al die dingen, en waspoeder al wat er besteld was. Bracht die naar ons 
thuis. Dat was de eerste. En de rest ging vader om de boter en de melk bij de allee ideaal hè, want je 
mocht geen eten transporteren, dat mocht niet. Enne ja dus die bereiden het eten, dus het stuk dat 
er gedaan moest worden en die zat te breien. En ja … breide ook veel. En ’s ochtends werden de 
bedden opgemaakt en dan stond er boter op tafel, dat was niet overal zo dat was bij ons alleen. Dat 
je er op de boterhammen boter was gesmeerd, dus vooraf hè. Vijftig jaar geleden ik geloof niet dat er 
toen al boter op tafel stond. Ergens, neen dat werd vooraf gesmeerd. Dus moesten wij met zeven 
aan tafel kwamen om vier uur, dan moest je wel al goed boter haha.   
INTERVIEWER: Haha ja amai. 
RESPONDENT: Hahaha wat uitsmeren voordat je kon eten. En ’s avonds zaten wij rond de stoof. En te 
breien en boeken te lezen. Een echte Leuvense stoof want je kon je voeten erop steken. Die is dan 
weggegaan en dan is er een buffetstoof gekomen. En konden we er ook met onze voeten in zitten. 
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Feitelijk was dat superongezond maar ja. Hahaha, neen maar dat was het ongeveer- en elke morgen 
werden de bedden opgemaakt. En ja dat was, en de was en de strijk ja dat was.  
VROUW: Jouw mama deed dat toch niet?  
RESPONDENT: Jawel, ze deed dat samen met de werkvrouw hè. Ik herinner me moeder nogal 
strijkend.  
VROUW: Ik heb dat nooit gezien?  
RESPONDENT: Ah ja maar toen was ze al lang kasteeldame hè. Toen ik jou leerde kennen was de 
brand al lang geblust. Haha ja dat was zo hè.  
 
INTERVIEWER: Zijn er nog bepaalde dingen die u geleerd heeft van uw vader die u meedraagt?  
RESPONDENT: Ik ben niet lang thuis geweest hè haha neen ik kan me niet- ik zeg het ze waren niet zo 
open-minded hè.  
INTERVIEWER: Neen ja. 
VROUW: Wanneer hebben ze jou naar Brussel laten gaan?  
RESPONDENT: Toen ik 19 was hè. Na mijn humaniora hè. Ja maar ik zeg het er was weinig interesse in 
wat ik uitstak in het middelbare hè. Het was de vrije hand hè, en ik maakte er misbruik van als je 
zeventien bent.  
 
INTERVIEWER: Toen u nog jonger was kan u nog bepaalde dingen herinneren dat u met uw vader 
speelden?  
RESPONDENT: Awel ja ‘s middags als hij ging wandelen, in het bos ging ik veel mee. 
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Ja ben ik veel geweest met vader om te stappen. Dat was om te stropen. 
INTERVIEWER: Stropen? 
RESPONDENT: Ja wij stroopten dan ook. Er stond een haag aan dat bos en dan kon hij met een 
koperen draadje waar de konijntjes passeerden een koperdraadje dat vastgemaakt werd en als het 
konijntje zijn kop erdoor stak en hij voelde dat het spannende en zijn kopje dan achteruittrok dan 
spande het nog meer.  
INTERVIEWER: How. 
RESPONDENT: Gruwelijk he.  
VROUW: Ja?!  
RESPONDENT: Ja maar het is nooit gelukt.  
INTERVIEWER: Ah haha.  
VROUW: Best.  
RESPONDENT: Hij heeft er nooit ene kunnen vangen, maar wat hij wel regelmatig- als het sneeuwde 
voor de sneeuw raapten wij beukennootjes. En we hadden een slagworp waarmee we vogeltjes 
vangden.  
INTERVIEWER: Ah jaja.  
RESPONDENT: Waarmee dat toeslaande maar vader had een truc om daar een stukje tussen te 
steken zodanig dat de slag niet helemaal toe trok. Want als die helemaal toe trok was het vogeltje 
helemaal kapot hè. Dat was voor mussen te vangen hè. En als hij vanuit zijn raam van het atelier, dan 
legde hij zo een draad en als dat toesloeg met dat stokje dan was dat juist rond zijn halsje en dan 
leefde dat nog. En dan hadden we een vink. Dat in een kooite gestoken werd Haha.  
INTERVIEWER: En wat gebeurden er dan met het vogeltje? 
RESPONDENT: Dat zong hè. Hahaha. 
INTERVIEWER: Aah.  
RESPONDENT: Dat werd aan de muur gehangen in de veranda.  
VROUW: Heb je vogeltjes gegeten?  
RESPONDENT: Ah neen. Mussen, lijsters en merels aten we op hè.  
INTERVIEWER: Ah ja?  
RESPONDENT: Jaaa… Hahaha dat werd opgegeten hè.  
INTERVIEWER: Ah ja ja.  
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VROUW: Heb jij het altijd tot je 18 heel goed gehad.  
RESPONDENT: Ja ja, ik heb het goed gehad. Dat herinner ik me van vader zo. Kleine dingen zo zaken 
uit de natuur. Ja ik heb regelmatig gewerkt op het atelier, ja ik moest daar mee werken bij vader.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: Dat noemde een klopje geven. Je moet pa een klopje gaan geven, neen neen Piet 
moet een klopje gaan geven. Want was de enige die mij Jozef zegde en dat was mijn vader. Als het 
jozef was dan was het mijn vader. En dat was om een steen vast te zetten moet je metaal naar toe en 
hij zette er een puntje op, maar hij kon dat niet want je hebt een derde hand nodig, je hebt drie 
handen nodig hij hield dat en je moest dat dan voorzichtig kloppen. Tok toktok een beetje harder, 
een beetje zachter, hè niet zo geweldig.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
VROUW: Hij was in feiten modern in zijn juwelen. 
RESPONDENT: Dat weet ik niet.  
VROUW: Met de juwelen die je nu ziet. Ma bwa ja!  
RESPONDENT: Ma neen, ma bon ja swat. Ik heb respect voor zijn dingen hè. Maar dat was allemaal 
gepasseerd hè.  
VROUW: Ah ja het was allemaal met de hand. Ja nu is het allemaal met machines hè  
RESPONDENT: Hij had er ook geen tijd voor he voor zo werkelijk tijd in te steken. Ja.  
 
INTERVIEWER: En kijkt u vandaag anders naar mensen met een handicap hebben of invalide zijn 
doordat uw vader ook invalide was?  
RESPONDENT: Neen… ik heb er nooit een afkeer voor gehad of zo neen. Sommige dingen, moest ik 
iemand moeten kunnen helpen zal ik dat doen, maar anders kan je er weinig aan verhelpen.  
INTERVIEWER: Natuurlijk.  
INTERVIEWER: En zag u uw vader als een invalide of?  
RESPONDENT: Neen!  
INTERVIEWER: Neen?  
RESPONDENT: Neen ik toch niet. Dat was iets dat erbij hoorde hè, die arm van vader – kijkt naar zijn 
rechterarm- dat was zo dat hoorde erbij, dat was aanvaard en was er een zeker inkomen van dus was 
een zekere geruststelling dus gingen wij nooit ronken dat er iets was, ik ga niet zeggen dat niets was 
maar het was niet iets waar we wakker van lagen. Het was eerder de indruk van jaja het is goed. 
Moeder was er wel gelukkig mee, dat pensioen er was, zij zou dat een keer vernoemd hebben. Neen 
zo niet.  
 
INTERVIEWER: En denkt u dat uw eigen kinderen anders heeft opgevoed doordat wat uw vader 
heeft meegemaakt in de oorlog?  
RESPONDENT: Knikt neen- neen. Het was een andere tijd en het was ook, ja door kom ja doorgeraakt 
maar het had er geen invloed op.  
 
INTERVIEWER: Heeft het u als persoon gevormd denkt u?  
RESPONDENT: Neen.  
INTERVIEWER: Neen.  
RESPONDENT: We zijn gevormd door te vallen en op te staan. 
INTERVIEWER: Hèhè ja dat is waar.  
 
INTERVIEWER: En bent u trots op uw vader?  
RESPONDENT: Oh ja, ja dat wel die vent heeft achter al die moeilijke omstandigheden dat altijd goed 
gedaan. En heeft dan, je mag dat niet bekijken vanuit het oogpunt van vandaag, maar achteraf is het 
natuurlijk makkelijker geweest, je kan dan zeggen hoe er gespeeld moet worden. Maar uhm er was 
geen andere- hij was niet geïnteresseerd in school omdat hij niet wist wat het was. 
INTERVIEWER: Ja.  
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RESPONDENT: Ze wisten gewoon niet was- hoe het had kunnen evolueren is makkelijker gezegd dan 
achteraf. Hoe het geëvolueerd is. Hij dacht ons allemaal een opleiding te geven zonder school vanop 
het atelier dat dat nog allemaal mogelijk was. Maar die tijd was voorbij.  
VROUW: Maar je mama was toch niet blij dat je naar de marine ging? Ze zei altijd: “die vuile marine! 
Ik was ook maar vijftien, ik liet hem ook gaan. 
INTERVIEWER: Jullie waren vijftien toen jullie elkaar leerden kennen?  
RESPONDENT: Vijftien en zestien.  
INTERVIEWER: Amai dat is jong!  
VROUW: Dat was een kwestie die ze niet wilden horen. 
RESPONDENT: Ma how.  
INTERVIEWER: Hahaha. 
VROUW: Ja het was niet te geloven. Oh man man om elkaar een keer tegen te komen moesten ze 
kilometers lopen. Ja we wisten niet beter hè haha.  
INTERVIEWER: Ik ga nog eens even kijken of ik geen vraag ben vergeten.  
stilte 
 
INTERVIEWER: Was uw vader een strenge man?  
RESPONDENT: Kijk ik heb dat nooit, het was een algemeen reglement dat we moesten volgen hè. Het 
was zo op de parochie en deftige mensen doen dat zo. End at was tussen de lijntjes kleuren. Neen ik 
heb nooit herinnering dat hij- natuurlijk stoken wij iets uit dat niet mocht en dan kregen wij ik 
verzeker ik heb weleens op men oor gehad dat kan wel maar het is me toch niet bij gebleven haha.  
INTERVIEWER: Haha neen.  
 
INTERVIEWER: Denkt ge nog aan een speciale herinnering, die nog interessant kan zijn, waar ik nu 
niet aan gedacht hebt?  
RESPONDENT: Kwestie van mentaliteit hè aan mijn moeders kant hè. Ma die verkeerd zijn geweest in 
de oorlog hè, hij heeft die geholpen.  
INTERVIEWER: Ah ja. 
RESPONDENT: Ja die heeft hij geholpen. Heb je nog tijd? Ik heb nog een heel mooi verhaal. Voor de 
oorlog.  
VROUW: roept iets. 
RESPONDENT: Leentje wacht een keer.  
VROUW: Ah ma ja.  
RESPONDENT: Voor de oorlog lag er bij ons achter thuis een stuk braakliggend grond, waar de oude 
spoorweg kwamen daar scouts kamperen. En het begon te donderen en te bliksemen en vader heeft 
die scouts binnengehaald.  
INTERVIEWER: Oh.  
RESPONDENT: Knikt ja-  ik weet niet met hoeveel ze waren en waar ze geslapen hebben, maar heeft 
die binnengehaald. Kregen wij een beleefde brief van een meneer Ronse en wat is Ronse is in de 
oorlog nog minister geweest, als ik het goed voor heb in Londen. En dat moet een heel integer mens 
geweest zijn. En kregen we een bedankingsbrief omdat en een beetje later kregen we een nieuwe 
brief dat zijn andere zoon, dus niet die van de scouts, maar Ivor Ronse uhm dat die zijn militaire 
dienst moest doen in Brugge, en dat hij ons kende als een christelijke en deftige familie- hij had 
waarschijnlijk zich informatie ingeworven- uhm en of dat hij soms zijn avonden mocht doorbrengen 
bij ons in het gezin. 
INTERVIEWER: Allèè. 
RESPONDENT: Ja en plots hadden wij er een oudere broer bij.  
INTERVIEWER: Oh. 
RESPONDENT: Hij stond daar in zijn uniform, en later is dan gebleken dat wat er scheelde met die 
Ivor Ronse die had een drankprobleem. Die is al gestorven ondertussen. Ivor Ronse is dan later 
directeur-generaal of ik weet niet wat geworden van de kleine landeigendommen en had zijn kantoor 
in Brugge soit. Goed de oorlog begint, gaat en eindigt. En er zitten dus twee ooms op het sinte-kruis, 



 
107 

dat was het interneringskamp hier in Brugge, die zaten binnen, zijn peter en zijn schoonbroer. En wie 
was hun krijgsdirecteur Ronse die bij ons gekampeerd had.  
INTERVIEWER: Ah jaja.  
RESPONDENT: Vader deed zijn klere aan. Hahaha dat was in de Wolfstraat in het politiekantoor. En 
hij is gaan klappen of dat het een beetje rapper kon gaan dat die mensen buiten kwamen. Kwam hij 
aan de deur stond daar iemand van de witte brigade. Zo met een witte banden en die hadden zo 
witte overjassen aan. Ik herinner met dat die witte brigade die hun uniform. Ja zegt pa; het is hier 
voor meneer Ronse. “Het is zeker voor een zwarte uit de bak te halen!”, “neen”; zegt vader, “het is 
een vriend van me.”  “Als het een vriend van je is ga je maar zien hè.”  
VROUW: Ja dat was echt verschrikkelijk. 
RESPONDENT: Ja ik heb va dat ooit horen vertellen. Vader stond daar en hij zag iemand afkomen en 
dacht dat is een degelijke- ah ja het was acht jaar geleden, toen was dat nog een student en nu was 
dat een substituut van de procureur, de krijgsdirecteur van de velde geworden. Hij ging ernaartoe en 
zegt: “Dag meneer Ronse het is meneer Peeters, herinner je me nog?” “Ah ja kom maar mee”; zegt 
hij. En in de kortste tijd zijn die twee ooms dan vrijgekomen. Twee of een week later. Dat was een 
beter verder dat pand, ik heb er ook nog in gezeten. De Marine is daar nu. Ik heb daar mijn eerste 
opleiding gekregen in dat kamp, haha en die barakken staan er nu nog. Een gedeelte ervan, nu weet 
ik het niet meer, maar toen stonden ze er nog. En die twee waren vrij, en kwam er nog een neef van 
Diksmuide ook van de kant van moeder, en die jongen werd verschrikkelijk streng opgevoed thuis. En 
die is naar het oostfront getrokken om weg te zijn van thuis. En zijn moeder is ervan gestorven, de 
zuster van men moeder, ze is er van gestorven van verdriet. Maar die kwam op een bepaald moment 
in de oorlog terug van het Oostfront op bezoek, kende wij de Laurent hè. Dus na de oorlog zat die 
hier ook in Sint-Ten-Kruise en dan zeker twee of drie jaar, lang heeft die daar gezeten. Was die 
feitelijk tegen de Paul-Jezuïeten gaan vechten hè. Maar dat is hem niet gelukt, dat kon hij niet vrij 
krijgen wel gingen wij ’s avonds gaan ze moesten werken voor de afbraak van het antiklatiekwal aan 
de kust. En ze namen, ze kwamen en stapten af aan het station, op het perron uiteraard en ze 
moesten langs de trappen die naar Sinte-Kruis liepen en wij stonden aan die trappen om een keer te 
zwaaien zo ja die kreeg je hem niet vrij bij de Ronse. Ik geloof dat die daarna nog schepen is geweest 
in Gent en die was minister in Londen geweest van binnenlandse zaken.  
INTERVIEWER: Amai.  
RESPONDENT: De familie Ronse het was een fait different. Dat vader dat had mogen meemaken dat 
hij daar stond wie is Ronse die daar binnenkomt, het was een duivenkot daar hè. Daar kwamen heel 
tijd mensen binnen hè het was het hoofdgebouw in Brugge. Dat is achteraf nog gebleken dat de 
politiekantoren daar waren het hoofdcommissariaat in Brugge en nu is dat nietske meer, kantoren 
van het OCMW misschien. Ja, een paard zat tout va bien zeggen he. Haha. 
INTERVIEWER: Haha.  
Stilte  
RESPONDENT: Dat is?  
INTERVIEWER: Ja heel fel bedankt!  
VROUW: Ja het is een boek waard he.  
 
 

4.6.  Helena Peeters  

RESPONDENT: Heb je het makkelijk gevonden in Brugge?  
INTERVIEWER: Jaja ik ken mijn weg redelijk goed in Brugge.  
[Inleidend gesprek] 
INTERVIEWER: Kort eerst u zelf voorstellen en wat uw vader dan precies had.  
RESPONDENT: Ik ben de dochter van George Peeters, die oorlogsinvalide was. Hij was dus 
geblesseerd aan zijn rechtarm. Volgens de kleinigheden dat hij verteld heeft veel van afgezien. Veel 
pijn gehad, en ze hebben eerst gedacht om zijn arm af te zetten. Dankzij de Amerikaanse dokter die 
naar hier kwamen voor te leren uhm how, na veel beraadslagen en veel pijn, dat zei hij altijd want ja 
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in die tijd bestond er nog geen verdoving hè. Uhm heeft hij dan toch zijn arm gehouden. Daardoor 
was hij heel gelukkig, dat hij zijn studie waarmee hij bezig was, goudsmid voort kon doen na de 
oorlog. Het was de wijsvinger en de duim dat hij kon bewegen, de andere drie gingen niet meer, 
stonden vast hè. En een heel been uit zijn voorarm was weg. Dat was how ja, dat was niet mogen 
voorzien eigenlijk. Zo ja wat kan ik er nog over zeggen, dat hij er nooit vele over sprak.  
INTERVIEWER: Neen?  
RESPONDENT: Ja als hij pijn had moesten we naar de boerderij gaan achter lijnzaad, dat was dan 
zogezegd een remedie om de pijn te verzachten. Dat waren nog van die ouderwetste gewoonte 
zeker. Pijnstillers bestonden er nog niet veel. En uhm ik weet dan, ik zie dat nog gebeuren zelf, hij 
ging niet weg daarvoor hè, dat kon niet gebeuren. Zijn werk ging altijd voor, zijn werk dat was het 
enigste dat hij als ons meegaf: als je geen plezier hebt in uw werk dan ben je een sukkelaar. Je moest 
zien dat je werk evengoed je hobby is. En dat was natuurlijk zijn werk was ja…. Iets kunstig ook hè. Hij 
was dan ook heel gelukkig dat zijn kleinzoon de stiel voorzet, Bert heet hij die je ook kent, want zijn 
eigen zoon had het niet aangekunde. Ja hij was dan heel gelukkig dat Bert dat dan deed. Ik heb ook 
veel geholpen in het atelier, ma how, maar als er iets mislukte – andere zouden de doek erin gooien, 
maar hij zei tegen zichzelf: “G. begin eens kalm opnieuw”.  
INTERVIEWER: Echt? 
RESPONDENT: Dat die riep of boos was, neen hij was altijd kalm. Ons mama, ja we waren met vijf 
thuis, dan riep ze: “papa kom een keer want ze zijn weer aan het vechten” en papa loste het altijd op. 
How het was opgelost. En dan is hij nog bij een bond of vereniging die daar van was, en dat er een 
maandelijks krantje vanbinnen kwam.   
INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: Ik denk maandelijks, en een jaarlijkse lidkaart want ik zie het nog voor mijn ogen. Wij 
gebruikten dat als speelkaart, want wij staken dat tussen de speelkaarten en dat was een kaart van 
invalide bond en die vroegen daar lidgeld voor. Je moest daarvoor betalen. En ik heb een paar keer 
geweten dat we naar een kerstfeestje of een sinterklaasfeestje- ik weet niet wat het precies was. 
Maar dat was in de Via Brugge in de Steenstraat in Brugge. Een mooie cinemazaal, met een podium 
dat weet ik nog- maar dat is nu afgebroken- en met zo een wit torentje en al. Nu een cinemazaal dat 
werd voor van alles gebruikt hè, met dat wit doek enz. Ik weet niet meer of er een clown was, of dat 
er een clown was dat we gezien hadden of een film gezien hadden van de dikke en de dunne, denk ik 
haha. Wij zijn daar twee keer naar toe geweest en om dan how joh, dat was allemaal van voor de 
oorlog van 40-45, want eens dat de oorlog er was gebeurde er niets meer.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
MAN: Ah ja natuurlijk, je kan dat wel begrijpen hè. Als de Duitsers het hier voor het zeggen hadden 
dat was nogal een tijd voor hun hè? Als hij nu een Duitse invalide was, dan was dat anders, maar de 
Belgische invalide die bestonden niet meer voor hen. Dus dat van 40 tot 44 niks geweest natuurlijk. 
Misschien in de stilte die hier of daar dat iemand iets deed, maar er waren geen bijeenkomsten 
meer. Dat mocht niet meer van de Duitsers.  
RESPONDENT: Ik weet dat nog, dat we er een paar keer naar toe zijn gegaan, ik zie het nog zo voor 
mij ogen, dat klein blauw emmertje vol snoep, we moesten met een balletje. Ja ik was ook nog niet 
zo oud hè, ik was van 30, pakt dat dan in 38 was veel zal dat niet meer zijn geweest. We moesten dan 
met dat bonnetje door heel de zaal naar voor gaan op dat podium te gaan, ik zie dat nog voor mijn 
ogen. En maar anderzijds ja en ja als er vergaderingen waren ging mijn vader er zeker niet naar toe 
gaan.   
INTERVIEWER: Niet of wat zei u?  
RESPONDENT: Niet, neen, “wat brengt dat op”: zei hij dan. “Mijn werk gaat voor.” En zijn werk, en 
zijn handel, zijne commerce dat was altijd voor ging, en als er veel werk was.  
MAN: Hij had ook eretekens. Hij had wel eretekens gekregen maar had die nooit bij zich. Daar ben ik 
zeker van.  
INTERVIEWER: Hij heeft die nooit?  
RESPONDENT: Neen ik denk dat hij daar nooit heeft achter gevraagd.  
INTERVIEWER: En hij heeft daar nooit iets van gedragen of zo?  
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RESPONDENT: Ma bah nee belangen niet! hahaha ma bah neen, dat ging hij niet doen. Ah ja.   
INTERVIEWER: Waar had hij die medailles of eretekens dan verstopt? Stonden die in een kast of 
hingen die op?  
RESPONDENT: Oh die zijn zeker, oh dat is veel later, goh…. Veel later heeft hij dat dan naar buiten 
gebracht, die hadden in een bureau gezeten maar Tuur was daar nogal vrij zot van was van zo’n 
dingen. Dat die dat een keer aan vader had gevraagd, maar wat dat naar toe is?  
MAN: Hij hield dat niet bij. 
RESPONDENT: Hij hield dat zeker niet bij. Hij was daar niet in geïnteresseerd. Hij was George Peeters 
de goudsmid en zijn broer was Marcel Peeters de aannemer, en zijn de zus was de juffrouw van het 
lager onderwijs van Sint-Michiels. Al de kinderen die in Sint-Michiels hebben gezeten moeten 
juffrouw Aby gehad hebben. Allemaal, Sint-Michiels was al niet groot hè. Voor 40-44 was het niet 
groot hè en wij woonden recht over het gesticht wij waren al halve Bruggelinge en half Sint-Michiels 
zo dus awel ja.   
MAN: Ja ik wil maar zeggen de familie Peeters was iets in Sint-Michiels.  
INTERVIEWER: Het was een gerespecteerde familie?  
RESPONDENT: Ah ja, tuurlijk en de andere tante- ja hebben zij dan ook vroeg hun papa verloren hè? 
Mijn grootmoeder zat daar met negen kinderen, zo ja ze was wel gendarme. Als mijn vader- wanneer 
is ze gestorven? In het jaar ‘50- in 49 was mijn vader, hoe oud was die al? Enfin hij ging elke 
zondagmiddag gaan kaarten in het café van Sint-Michiels en dat was twee huizen van mijn 
grootmoeder. En als ze zag dat het negen uur werd ging ze naar het café en die haha iedereen zat 
daar bijeen te kaarten. We zien daar iemand met een bril op, ze kwam binnen en ze pakten die 
kaarten uit zijn handen en zei het tijd om te gaan eten, naar huis. Hahaha hij was dan meer dan vijftig 
jaar hè. Jaja commanderen dat deed ze, ja nooit niets van ongemakken van ondervonden, ja papa als 
– als ik eerste kennis had en hij kwam langs dan hield hij die in het oog hè. Hij toonde dat wel altijd 
dat hij zijn arm nog had hè.  
MAN: Hij liep daar niet mee te koop hè. Hij ging nergens naar toe en zeggen kijk ik zijn invalide  
RESPONDENT: Ma neen, hij ging dat gewoon een keer tonen van kijk hoe mooi dat die dokters dat 
hadden gedaan- ja dankzij die dokters heeft hij zijn arm kunnen behouden hè. Dat was zijn grootste- 
MAN: Ja dat is zijn geluk geweest hè, want normaal gezien in die tijd als je zoiets tegenkwam was het 
amputatie daar werd niet over gediscussieerd. Een beenbreuk, een schot in het been hup het been 
eraf of in het arm dan was die arm eraf. Die Duitsers hè. 
RESPONDENT: Seg ventje nu sta je er ook op hè.  
MAN: In het vooruitzicht van de mogelijkheid van Amerika en de wereldoorlogen kwamen die 
Amerikaanse dokters eens kijken hoe dat allemaal ging in het leger hè. Er was dus een Amerikaanse 
dokter die hem verzorgde. Die heeft dus geprobeerd heeft om dat te redden, gelukkig. Was het een 
Belgische dokter geweest was het verdwenen, zeker. 
RESPONDENT: Van die tijd vertelden hij altijd dat hij in het hospitaal lag. Want moesten wij jaarlijks 
een nieuwjaarsbrief schrijven naar een Zustertje in Zonnebeke. En dat was het zustertje die hem 
verzorgd gehad in de kliniek van zijn leven.  
MAN: In de Panne hè. 
INTERVIEWER: Ah ja in de Panne.  
MAN: Ja in de Panne, heeft hij daar 9 maanden gelegen.  
RESPONDENT: Ja daar heeft hij altijd heel veel van verteld, en ieder jaar een goed gevulde enveloppe 
gegeven met onze nieuwjaarsbrieven. We zijn daar één keer naar toe geweest, weet ik nog. Ieder 
jaar… was dat een nieuwsjaarbief goed gevuld naar het zustertje van het hospitaal haha, altijd haha 
ja dat was er altijd bij. Maar anderzijds ja hadden wij het geluk dat thuis werkte en een man was. Als 
er iets was papa was er altijd hè.  
MAN: Wanneer hij overleden is, waren er in Groot-Brugge geen oud-strijders meer van 14-18.  
RESPONDENT: Ja hij is ook 102 jaar geworden.  
MAN: Ja hij is 102 jaar geworden. Ja hij is de laats overlevende geweest van de eerste wereldoorlog 
als invalide, ik weet niet als soldaat maar als invalide. Maar er zijn misschien nog soldaten die niet 
gekwetst waren die hem overleefd hebben hè.  
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INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: Het zijn er natuurlijk hij is 102 jaar geworden, niet dat er veel nog ouders worden hè. 
Hij heeft dan toch veel afgezien en dan toch nog maar ja hij altijd zijn leven de moeite waard 
gevonden en… ja je moet je inzetten voor alles hè.  
MAN: Ja hij is tot het laatste toch bij zijn zinnen gebleven ook hè. Het is niet dat hij dement is 
geworden hè. 
RESPONDENT: Hij was 102 jaar maar hij had veel blabla. Maar al die tralala rond die honderd jaar dat 
is niet nodig zei hij altijd.  
MAN: Ja omdat hij oud-strijder was die honderd jaar wel een hele beleving.  
RESPONDENT: Ja toen hij begraven moest worden was er ook een beetje ruzie tussen Brugge en Sint-
Michiels. En wij hebben gezegd wij gaan ons vader begraven en niet de bond van de oud-strijders.  
INTERVIEWER: Ah neen. 
MAN: Ja ze wilden daar een hele plechtigheid van maken met trompet geschal en wat nog allemaal. 
Hij heeft wel de Belgische vlag op zijn kist gekregen dat wel. Maar anders niet het geschal of de 
lastpost. Er waren discussie gaan we dat doen of niet doen.  
RESPONDENT: Ma neen, het was Sint-Michiels en Brugge die ruzie hadden van wie het wilden doen, 
want hij was van Sint-Michiels maar ja kijk. En dan zeiden mijn broers van kijk wij begraven ons vader 
en niet een oud-strijder.  
MAN: Ah ja het is een begrafenis eigenlijk hè het is geen feest hè. Maar ze hebben het toch, wat 
nodig was is gebeurd hij is dan toch prachtig begraven geworden. De commandant van West-
Vlaanderen was aanwezig op de begrafenis. Ze hebben hem dan toch geërd hè.  
RESPONDENT: Hij was daar niet mee gediend, hij was er niet veel mee gediend.  
MAN: Als hij nog geleefd had, had hij sowieso gezegd tegen die meneer van blijf maar thuis.  
RESPONDENT: Ja dat zou hij gezegd hebben.  
Ja zus ik weet niet wat voor vragen dat je hebt?  
 
INTERVIEWER: Ik vroeg me af of dat je weet hoeveel procent invalide dat hij verklaard is?  
RESPONDENT: Goh hij heeft maar zestig procent gekregen. Maar in de tijd zijn ze hem komen zeggen 
dat hij naar Brussel moest gaan voor meer te vragen, want hij moest veel meer hebben, want 
tenslotte hij kon zichzelf niet scheren, hij kon met zijn mes, met zijn rechterhand, ja moest hij altijd 
naar de kapper gaan. En dan later met een elektrisch apparaatje dan deed mama dat dan. Want dat 
kon hij ook niet. Hij keek daar niet achter, “ai ai ik ben blij dat ik mijn stiel kan voortdoen”, dat zei hij 
altijd en dat hij kon werken en hij wilden werken voor geld, dat zei hij ook altijd. “Ik moet dat niet 
hebben van de Belgische staat,” zei hij. Hij heeft maar zestig procent gehad, dat weet ik nog dat er 
nog zo gediscussieerd werd. Dat de voorzitters kwamen van de bond en dat die zoiets hadden van ga 
nu toch een keer hogerop moet je meer hebben. Maar ja hij heeft er niet achter willen kijken.  
 
INTERVIEWER: En hij heeft dan ook een oorlogspensioen gekregen? Weet u daar nog iets van?  
RESPONDENT: Watte?  
INTERVIEWER: Een oorlogspensioen.  
RESPONDENT: Jaja natuurlijk en een invaliditeitspas, dat had te maken met dat percent hè 
MAN: Ja dat heeft hij gekregen, dat was drie maandelijks. Hij had zestig procent maar moet hij 
procent verhoogd hebben tot 70 procent dan had hij meer gekregen hebben. Dus het percentage van 
het pensioen was afhankelijk van de invaliditeit hè. Als je tien procent had was het kleiner, maar als 
je zestig procent invaliditeit had was je pensioen ook groter hè. Dat is logisch hè, hij wilden niet gaan 
voor de verhoging van zijn invaliditeit maar dan had hij ook verhoging gehad van zijn pensioen, hij 
wou dat niet uit principe.  
RESPONDENT: “Ik ga er zelf voor werken”, zei hij altijd.  
MAN: Als ik zestig procent zou hebben en ik krijg, ik zeg maar iets hè, vijfduizend euro en ik weet dat 
ik tachtig procent kon krijgen dat ik dan achtduizend krijg, wat zou je doen hè? De meeste zouden 
gaan hè… Hij zei: “foert” hij laat dat zo maar. Hij deed dat niet, hij ging gewoon niet.  
RESPONDENT: Ja hij vond dat tijd verlies. 
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INTERVIEWER: Tijd verlies?  
MAN: Ja dat ook, maar hij wou er niet van profiteren. Hij zei: “ik heb genoeg”.  
RESPONDENT: Tijdverlies ah ja en als er veel werk was dan zei hij tegen mij: “Morgen een uurtje 
vroeger op hè”.  
INTERVIEWER: Ah ja?  
RESPONDENT: Als wij dan zeggen goh we hebben zoveel werk, dan zei mijn vader, ge hebt het gezien 
bij uw vader sta maar een uurtje vroeger op kan veel helpen zei hij dan. Dat was zen principe. Ja nu 
heb je zo dingen dat je zegt ja dat zei papa altijd. Dat we het zo of zo moesten doen ja.  
INTERVIEWER: Hm hm. 
RESPONDENT: Wij zeiden dat altijd hè aan Zoë- ja en hij was altijd thuis hè wel in zijn atelier maar 
toch hij was er. Papa stayed home.  
MAN: Ja het was een voordeel dat hij thuis was.  
RESPONDENT: Ja hij was thuis, onze kinderen waren daar ook vaak, van als jij nog in Brussel werkte 
van ’s ochtends vroeg met de trein, hij was als van zes uur weg en dan pas laat thuis. Ja onze 
kinderen zagen hem niet hè (doet teken naar haar man). En dat vonden wij banaal hè. Dat papa daar 
altijd was hè, dat wat we normaal vonden. – ik zit hier maar te brabbelen dat gaat daar allemaal op 
staan, ga je daar dingentjes uit doen? Wat er niet dient ervoor.  
INTERVIEWER: Jaja ik kan daar in knippen en plakken hè 
RESPONDENT: Ja jij met neuswijzerij. 
MAN: Ja ze kan dat er toch uitgooien hè?  
Hahaha. 
INTERVIEWER: Ik kan daar in knippen en plakken hè geen probleem.  
RESPONDENT: Ja ik weet niet wat ik nog zou kunnen vertellen.  
 
INTERVIEWER: Ja weet u toevallig nog iets van de plaats waar hij zijn kwetsuren heeft opgelopen?  
RESPONDENT: Jij weet dat zeker hè?  
MAN: Ja ma ja how, wij zijn daar nooit geweest, ik weet niet of iemand het verteld heeft, maar hij is 
dus bij die aanval hij zat in de eerste linie en hij was bezig met de loopgraven te kuisen, want dat 
moest ook gekuist worden. Ze deden na de bombardementen daar dan zand in en hij was dan daar 
aan het werken en dan is er een scherp boven zijn hoofd gekregen.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: Ja tegen ons heeft hij dat nooit verteld, maar hij was daar vree in geïnteresseerd en hij 
vroeg dat dan allemaal, vroeg je dat dan allemaal aan papa. Want jij allemaal vroeg heeft ons papa 
nooit aan ons verteld. Maar gij waard daar in geïnteresseerd en vroeg dan hè, van hoe is dat gegaan 
die oorlog en hoe ging dat met jou?  
MAN: Hij had op dat punt ook geluk, het was dus niet met aanval en hij werd dus geëvacueerd en 
toen op dat moment waren er heel weinig gekwetsten op dat moment. Dus hij is goed verzorgd 
kunnen worden. Want op het moment zelf hoorden hij er dat zestig, tachtig, honderd gevallen waren 
[22.30] hij was daarbij, hij was de enige hij was weggebracht en verzorgd. Het was een gewoon 
bombardement hij was er slachtoffer van geworden. Hij – 
RESPONDENT: Waar is hij weer gewond geweest?  
MAN: Wablieft?  
RESPONDENT: Waar is hij gewond geweest?  
MAN: Rond Kapellen 
RESPONDENT: In Kapellen.   
INTERVIEWER: Ah ja  
RESPONDENT: Van zijn broer- 
MAN: Ah ja hij was maar een paar maanden aan het front hè.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
MAN: De situatie is misschien verteld geweest? Van iemand anders van de familie. Hij is het jaar 14 
moeten vluchten, omdat ze dus alle jongens moesten dus weg, dat was natuurlijk niet zoals in 44. In 
44 was … al lang gedaan hè. In 14 was dat maanden vooraleer ze in Brugge kwamen hè de Duitsers 



 
112 

overal zijn ze tegengehouden geweest. De mensen moesten dus weg, hij is gevlucht naar Frankrijk, 
naar hij is daar bij een beenhouwer tewerkgesteld geweest. En op een bepaald moment zijn die 
jongens toch opgeroepen geweest door het leger. En dat was allemaal in het frans hè, maar wij 
kenden in die tijd geen frans hè en hij wordt dus gevraagd naar de gemeente en hij kreeg een papier 
voor hem. Wij hebben dat papier een fotokopie van ofzo.  
INTERVIEWER: Ah ja?  
RESPONDENT: Ja Bert heeft dat allemaal.  
MAN: Ja en hij wist niet wat dat was, en hij tekende dat en dat was gewoon dat hij zich op gaf voor 
naar het leger. 
INTERVIEWER: Ah ja.  
MAN: En hij mocht kiezen ook achteraf zegden ze hem dat je doet dat of je doet dat niet. Als je het 
niet doet dan is de beenhouwer ook verleden tijd. Dan mag je er niet meer gaan werken, maar hij 
had geen geld hij wist niet waarnaartoe. Wat moet je dan doen? Ge zijt moet ik niet zeggen verplicht, 
je maakt er eigenlijk een verplichting van want je kan niet gaan werken. En dan begon er een hele 
cyclus hè opleiding toekoer. Hij heeft in zeer slechte omstandigheden moeten leven, in de winter hij 
had geen kleren. En dan de trein op langs Nieuwekerken. En in Maart, zeker, in ‘15 de hoeveelste 
weer? Hij zat in de eerste linie in Juli, en dan is dat ongeluk zeker geweest hè?  
RESPONDENT: Hij heeft dat aan u verteld, ik weet dat niet, ik heb dat nooit gehoord.  
MAN: Je gaat dat ook vinden in die boek van Bert hè. Dat staat er allemaal in.  
RESPONDENT: Hoe Bert dat allemaal heeft opgezocht, en van die oorlog. 
MAN: Dat is Bert die ook die stiel overgenomen heeft hè.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Ma how, dat Bert dat allemaal heeft- hij is zo in dat verhaal van de oorlog van ‘14-18 
geïnteresseerd geweest door er altijd van te horen hè, van altijd hè. En dan vroeg hij en opa dit en 
opa dat. En ja hij is dat beginnen interesse voor beginnen te hebben. Alle ja.  
INTERVIEWER: Maar tegen u (tegen de man) heeft hij wel verteld over de oorlog, maar tegen jullie 
(het gezin) niet zoveel was hij dan toch niet zo open of?  
RESPONDENT: Awel hebben wij ja, als kind dat was al lang voorbij, ons papa is gehuwd in ‘26 
INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: Ja dat was in een tijd, dat was een andere tijd hè, je trouwde pas als je een huis had 
en dat is zo. Hij had eerst een huis gebouwd. En dan zijn wij gekomen en dan werd er niet meer over 
die oorlog geklapt hè. Maar gij waard daar vree in geïnteresseerd en dan in de huizen van Peeters 
kwam, is hij dat beginnen te vragen aan mijn papa hè. En dan is papa dat aan jouw beginnen te 
vertellen hè. Niemand van bij ons was daarin geïnteresseerd. Papa was er, en dat was het.  
INTERVIEWER: Het was niet dat het een soort van taboe was?  
RESPONDENT: Oh neen. 
INTERVIEWER: Ah oké. 
RESPONDENT: Want in de oorlog van ‘40-44 ons papa kon ons heel goed kalmeren en opvangen want 
hij wist dat allemaal al. Jeanne en ik die tezamen moesten mee rijden, wij hebben nooit geen honger 
gehad. Wij kenden er veel, waren dat er van cliënten, van in de velden dat weet ik allemaal dat er 
overspoelde boerderijen waren. Het waren wij die meegingen met ons papa. Arthur was doodsbang 
oeh mens, en ja dat was allemaal, altijd wij alle twee. Die overal mee moesten met de fiets, tochten 
van 25 km op onze fietst en weer naar huis.  
MAN: Het was natuurlijk een tijd ieder voor zich hè. 
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Wij hadden geluk, dat ja papa het kon betalen hè. Er zijn mensen geweest die meer 
honger gehad hadden dan wij hè. Kregen wij elke dag boterhammen van echte tarwe hè. Want dat 
brood van de oorlog, want als je dat tegen de muur gooide bleef dat bijna hangen. Dat was niet 
normaal.  
MAN: Ik ben Bruggeling en het enigste dat wij konden doen was een stukje grond dat ze aanboden 
waar dat wij op 200 vierkante meter geoogst. Dat was aardappelen planten, bonen planten, 



 
113 

erwtenplanten. Het echte boerenleven beginnen. Zo zie je dat hoe dat gaat tijdens de oorlog. Dat 
weet jij allemaal niet meer.  
RESPONDENT: Ja als we dan naar jouw werk gingen voor een personeelsfeest die kenden dat 
allemaal niet, die hadden geen oorlog meegemaakt. Allèè van wat klapt gij.  
MAN: Ah ja vandaar dat ik het zeg. Het is niemand van zestig jaar die daar nog iets over weet van 
vroeger, hoe geleden hebben. Wij hebben het zelf ondervonden. 
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Papa kon daar vree kalm onder blijven.  
INTERVIEWER: Ah ja. 
RESPONDENT: Oh ja hoe noemt dat nu weer dat ze al die palen gepland hadden? Woonden wij vlak 
achter de Lieve-Vrouw Sint, en vlak daarachter lagen braakliggende gronden en weiden. Gingen wij 
daar met hem der op uit gaan trekken (die palen) en blokken zagen voor in de kachel te verbranden. 
Hij was altijd met ons bezig. Ma how “ze vliegen nog heel hoog die zijn niet voor ons” hij kon ons 
altijd vree goed geruststellen. We waren nooit bang eigenlijk. Allèè Jeanne en ik toch niet, de andere 
waren nog te klein. Allèè ja.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Hij kon er goed mee om, dat is van in ‘14-18 gezeten te hebben.  
MAN: Ah ja hij had het zelf beleefd hè.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Neen absoluut niet, hij liet dat nooit how gedacht over gedaan erover surtout hij heeft 
niet lang in de oorlog geweest hè, hij was vroeg gekwetst hè?  
MAN: En plus het feit dat hem ook in die zin ook niet zijn niet extreem Vlaamsgezind was. Hij had 
heeft er geen moeilijkheden mee gehad met de Duitse bezetting ook hè. Terwijl familie, dat is ook 
een kwestie waarover hij ook vertelde, hadden wij ook familie die ook in het Oostfront geweest is. Hij 
was het zo niet.  
RESPONDENT: Dat was een cousin van mij die in het college was van Diksmuide. En daar werden ze 
opgemaakt om te gaan vechten tegen de Russen hè.  
INTERVIEWER: Ah ja ja. 
RESPONDENT: En van school is die dan getrokken, mijn tante is er van verdriet van gestorven. En mijn 
nonkel heeft zijn best gedaan en is overal geweest om zijn zoon terug wilden. Maar dat ging niet 
meer.  
MAN: Ja dat ging niet meer.  
RESPONDENT: Hij is ooit van zijn leven teruggekeerd. Maar ja  
MAN: Ook serieus...  
RESPONDENT: Ik denk dat die mensen daar echt trauma’s van hebben. Ik denk dat die mensen daar 
mee doorleefde trauma’s van hebben van zo’n dingen allèè ja dan 14-18. Dat ze meer trauma’s 
gehad hebben dan  
MAN: Ah ja natuurlijk.  
RESPONDENT: Ah ja dat ze er meer een trauma aan gehad hebben dan van de oorlog 14-18. Wat 
heeft die allemaal meegemaakt.  
MAN: Ah ja want er waren die vlak voor de bevrijding terugkwamen die hier voor het recht gebracht 
zijn en gefuseerd zijn. Hij is pas in 50-55 dat die is teruggekomen hè, toen was het al veel rustiger hè.  
RESPONDENT: Maar het is niet over die oorlog dat ze haar thesis maakt hè, haha. Dat moet je er uit 
knippen hè!  
MAN: Wat ik dus wou zeggen is dat hij niet extreem Vlaams Gezind was. Dus geen extreem 
moeilijkheden heeft gehad met de Duitse bezetting. Terwijl er ander Vlaamsgezind zijnde, niet 
noodzakelijk met een Duitse mening, maar toch.  
RESPONDENT: Dat gaf hij altijd.  
MAN: Maar toch moeilijkheden gehad hebben in de bevrijding!  
RESPONDENT: Dat gaf hij nochtans altijd als raad: “In de oorlog mag je voor niemand partij trekken, 
mag je geen gedacht hebben.” In de oorlog moet je heel neutraal zijn zei hij altijd.  
MAN: Ja want het was gevaarlijk hè!  
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RESPONDENT: Ja dat was zijn raad. Altijd neutraal te zijn, dat was… Heeft hij heel zijn leven lang 
verteld dat hij een boot vanuit de Panne naar Frankrijk mogen meegaan zeker dat was dan een 
uitstap dat ze gaven met de invalide deden, die van de oorlog hè. Dat was altijd, Koningin Elisabeth 
kwam dan weer regelmatig hulle bezoeken hè. Keek zij ook goed hè of er geen Karottrekkers waren 
hè. Dan zei ze: “Zijt gij hier nog altijd?”  
MAN: Dat zal waarschijnlijk niet in de geschiedenis boeken staan hè. Dat staat er, dat ze verpleegster 
was en ze werkten in een ziekenhuis met gekwetsten allemaal. Dat is allemaal mooi gezegd geweest 
maar uiteindelijk keek ze als ze binnenkwam naar de lijst van de aanwezigen. Ze kwam vandaag en 
dan kwam ze over veertiendagen of een maand terug. Ze zegt: “Tijen die zijn er allemaal nog”. Ze 
wilden ook vermijden dat ge een plantrekker waard hè. Als je genezen waard terug naar het front hè. 
Het was geen kwestie van.  
RESPONDENT: Hij heeft dan in een …-kamp.  
MAN: [brabbelt er iets tussen]. 
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Hij is dan nadien naar een magazijn geweest hè.  
MAN: Ja ze hebben er uiteindelijk ook van gebruikt hè. Dat is logisch hè.  
RESPONDENT: Vooraleer dat hij genezen was, heeft dat toch wel lang en lang geduurd zulle. En dan 
ja dan heeft die op een magazijn wat, ja.  
INTERVIEWER: Hm. 
RESPONDENT: Aangevuld of ik weet niet wat, zodat hij toch niet meer naar het front moest hè.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: Hij kon zijn arm niet meer (omhoog doen) – hij heeft lang met zo’n verband. 
Rondgelopen. Ze hadden daar ook zo foto’s van.  
MAN: Zijn leven als soldaat was voorbij hè.  
RESPONDENT: Naar het front moest hij niet meer hè.  
INTERVIEWER: En weet u – 
MAN: En zijn broer zat ook aan het front en die is uiteindelijk op het einde gesneuveld hè. Dat als 
mens zo kan bijblijven hè.  
RESPONDENT: Ze hadden juist mah how juist met elkaar contact gehad?  
MAN: Ze hadden elkaar een paar weken of maanden voordien gezien in Frankrijk. Hij was in Frankrijk 
dan, uw vader hè, en Arthur was daar in verlof. Daar hebben ze elkaar gezien en gesproken.  
RESPONDENT: Niet lang voordien vooraleer hij terug naar het front moesten zijn broer. En toen is hij 
gesneuveld. Van ieder jaar ging mijn grootmoeder- hij is begraven in Houthulst. 
MAN: Dan hebben ze hem ook nog gevraagd voor zijn broer te komen identificeren vooraleer ze hem 
dan begraafden. In die tijd werden ze in de sneeuw begraven hè. Na de oorlog is hij dan op een 
kerkhof van Belgische soldaten begraven. Wij zijn daar ook nog geweest hè, maar dus op zo een 
moment dat ze hem uit de oorlog hielpen was zijn vader erbij om te zien of hij het wel was hè.  
INTERVIEWER: Ah ja. 
MAN: Ah ja om een keer te zien of Arthur dat wel is hè. Dat was een X-aantal doden soldaten die 
daar liggen, die daar al zeven a acht maanden begraven liggen. “Is het deze hier? Ja deze is het.” Ja 
ma jong dat is niet alles is. Je zag die dan daar zo liggen hè.  
RESPONDENT: Ik hoop dat er geen oorlog meer komt. Ik hoop dat onze kleinkinderen dat niet 
moeten meemaken.  
MAN: Ik als buitenstaander dat treft u toch dat als kind, als schoonzoon meemaakt hè. Dat hij dat 
heeft meegemaakt allemaal. Dat is blijft overleven. Dat zijn zaken die-.  
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Ja ieder jaar ging mijn grootmoeder ernaartoe hè en er moest altijd een van de zonen 
mee. En dat was heel trot: dat was naar Ieper eerst met de trein en dan te voet tot in Houthulst, 
want er liep er niets naar toe hè.  
INTERVIEWER: Ah ja!  
RESPONDENT: Dat zijn allemaal sommige dingen. We hebben nooit te veel naar verenigingen of 
vergaderingen moeten gaan. Daar had hij geen tijd voor haha.  
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INTERVIEWER: Ik vroeg mij ook nog af of u weet of dat hij zo hulpmiddelen had voor zijn arm? Kan u 
zich daar nog iets van herinneren?  
RESPONDENT: Hulpmiddelen heeft hij nooit gehad. Ma how kon hij, ja was dat weg dat een been en 
kon hij die twee vingers [doet een knipbeweging voor met de duim en de wijsvinger] voor zijn arm 
heeft hij nooit nodig gehad.  
MAN: Het was natuurlijk zo er waren dokters die, de dokter kon als hij ziek werd hij verzorgd hè die-  
RESPONDENT: Ah ja dat was toen zo. 
MAN: Moesten ze die niet betalen hè.  
INTERVIEWER: Huh?  
RESPONDENT: Ja dat was toen zo er waren dan militaire dokters die dan militair was, en die was van 
de Kapelle in Sint-Andries. Als papa ziek was dan was het hij die moest komen hè.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: Hij was wel niet veel ziek, ma how meer als hij dan wat ouder was. En dat was een 
speciaal boek, ik zie het nog voor mijn ogen, een roos was dat en die dokter moest dan zo er een 
blaadje uittrekken en zijn naam opschrijven en hij moest niet betalen. Hij moest van heel zijn leven 
de doktersvisite voor niets. Dat was wel. Ik weet niet, ik hij heeft gelukkig niet veel in het hospitaal 
gelegen buiten één keer of hij het hospitaal moest betalen, dat weet ik niet. Of dat die ook geen 
klasse invalide hadden?  
MAN: … of ze dat hadden dat weet ik niet meer. Hij is toch in het hospitaal geweest toen hij 97 jaar 
was.  
RESPONDENT: Ja.  
MAN: Of 98 jaar was.  
RESPONDENT: Dat weet ik niet.  
MAN: Toen bestond er een – dat roos boekje bestond toen niet meer dat was al voorbij.  
RESPONDENT: Maar toen moest je – dat roos boekje bestond nog want die kwam nog langs, was dat 
boekje er toch ook nog.  
MAN: Nog altijd ja?  
RESPONDENT: Ik weet niet of hospitalisatie hoe dat ging. Dat weet ik niet.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
MAN: Hij zal daarvoor zeker ook niets voor hebben moeten betalen, maar hoe het dan marcheerden 
dat weet ik ook niet? Maar alleen voor hem hè, als gij ziek waard dat telde niet zullle.  
RESPONDENT: Neen neen hij kwam niet voor ons hè, hij kwam enkel voor papa hè. Dat was zo hè. En 
eens dat die van de Kapelle dood was, had hij geen militaire dokter er meer was, mocht hij naar een 
gewone huisarts gaan en ook met dat boekske en deed de gewone huisarts dat, ma how ja. Ik zal niet 
zeggen dat die dat tegen zijn goesting deed maar haha hij zei dan: “ja ik heb daar dan veel werk aan” 
ja dat ze normaal direct hun geld kregen als er iemand op visite komt hè.  
MAN: Natuurlijk, vooraleer dat papier is ingevuld en opgestuurd en dan op uw geld moet wachten 
dat is natuurlijk een verschil hè.  
INTERVIEWER: Dat is waar.  
RESPONDENT: Maar hulpmiddelen had die nooit voor zijn hand.  
INTERVIEWER: Neen. 
RESPONDENT: Alleen zout opleggen voor de [onverstaanbaar woord] om uit te trekken dat niet veel 
helpten, maar al bij al had hij geen zeer meer. Dat ik kind dat nog weet. 
INTERVIEWER: Dat hij wat?  
RESPONDENT: Dat hij zo pijn had in zijn arm.  
INTERVIEWER: Ah hij had wel nog pijn?  
RESPONDENT: Ja! Ik weet als kind dat hij nog veel pijn had!  
INTERVIEWER: Ah ja? Want de anderen zeiden dat uw vader nooit pijn had.  
RESPONDENT: Neen neen, de andere weet ik nog goed van mijn moeder moesten wij achter de 
boerderij gaan voor lijnzaad. Dat weet ik nog. Het waren altijd Jeanne en ik die dat moesten doen.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
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RESPONDENT: Dat werd in een zakje gedaan en in de oven gestoken, dat was toen nog een Leuvense 
stoof ik was toen nog heel klein. En dan werd dat opgelegd.  
INTERVIEWER: Ah dat werd er opgelegd.  
RESPONDENT: En ook awel ja dat je ook wel kon pezen hoe noemde die weer die rozenwatten. Tin 
rozijnenwater.  
MAN: Ja.  
RESPONDENT: Dat was rozenwater met wat in, ik weet niet wadden, met zijn rozenwatten en dan 
mama deed dat dan ook rond zijn arm met een windel er rond om die pijn wat te verminderen.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Hij was geen klager: het gaat wel gaan, het gaat wel gaan. [Doet het furtteken] gaat 
wel weggaan.  
 
INTERVIEWER: Hij klaagde dus niet?  
RESPONDENT: Nooit. 
INTERVIEWER: Nooit?  
RESPONDENT: Nooit, ik heb papa nooit horen klagen, nooit.  
INTERVIEWER: Ah ja neen.  
RESPONDENT: Hij gaf nooit een kick. Ik weet nog één keer, dat hij de griep had en dat dokteur zei dat 
hij beter niet kan werken en dan zei hij: “Neen neen hoor”. De dag achterna zei hij: De griep is gaan 
vliegen ik ben weer weg. Haha ging hij weer werken. Maar dat ik herinner ik me ook want dat zei hij 
altijd peins ik. Dat mama dat verband moest aan doen, ja hij heeft dikwijls zeer gehad.  
INTERVIEWER: Ah ja. 
RESPONDENT: In die jaren daarna nog.  
 
INTERVIEWER: En moesten jullie veel taken overnemen in het huishouden?  
RESPONDENT: Ma bah neen, papa het huishouden ma how van huishouden deed ons papa niets hè, 
dat was geen gewoonte in die tijd van huishouden maar neen. Maar de zondag in de zomer, ‘s 
namiddag gaan fietsen met de fiets dat was zeker zeven fietsen en we hadden geen banden die het 
lang konden volhouden. Dus alle weken moesten die banden opgepompt worden.  
INTERVIEWER: Ah ja zo  
RESPONDENT: En de zondag voormiddag eerst die zeven fietsen oppompen om dan in de namiddag 
te gaan fietsen. En dan ’s middags ging hij eerst naar de kerk om dan te gaan kaarten. Het 
huishouden overnemen ma neen, maar automatisch uhm how ik ga niet zeggen dat hoge burgerij 
waren maar als de tuin gedaan moest worden dan kwamen er mannen die de tuin kwamen doen. 
Papa ma how moest dat niet doen, dat was dan een beetje weerzijde van de kant van de haag, we 
hadden een hoge haag. Er was altijd iemand die ervoor kwam.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: En van hetzelfde van het schilderen of zo dat werd niet gedaan in die tijd.  
INTERVIEWER: Neen. 
MAN: [ONVERSTAANBAAR] 
RESPONDENT: Ja dat heeft hij nog gedaan.  
INTERVIEWER: Met zijn?  
MAN: Zijn duiven.  
RESPONDENT: Duivenmelker is hij ooit ook nog geworden.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
MAN: Zoals ze dat zeggen een duivenmelker. 
INTERVIEWER: Een duivenmelker.  
MAN: Of dat daar echt melk van komt dat weet ik niet maar dat wordt zogezegd he: duivenmelker 
INTERVIEWER: Haha ja.  
RESPONDENT: Goh ja dat was ook iets, ik weet ook niet meer door wie dat kwam.  
MAN: Ma how jawel.  
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RESPONDENT: Ik weet wel nog dat er dan een kot is gebouwd met de stenen van het rechtsgebouw 
van op T ’Zand.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: Je hebt nu die grote aannemer Imper maar toen had de overgrootvader van die Imper 
dat was toen nog een kleine aannemer, die is dan met zijn kar gekomen om dat duivenkot dan te 
metsen. Awel ja, maar hij heeft dat niet zo heel lang gedaan hoor. Hij had daar niet genoeg tijd voor, 
zijn werk ging altijd voor. Awel ja hadden wij 35 winkels, dan moest ik met mijn fiets de Brugse 
winkels gaan doen, twee keer per week.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: Die van op de markt dat was de grootste cliënt.  
INTERVIEWER: U moest dan met de fiets 
RESPONDENT: Met de fiets naar al die winkels.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: Ik herinner met dat nog goed, door de sneeuw vanop Sint-Andries oh mensen toch 
door Brugge. En altijd, zeker de verre cliënten werden dan opgestuurd in pakjes. Ik heb dat lang 
gedaan.  
MAN: Hij had ook een cliënt uit Luxemburg, uit de provincie Luxemburg.  
RESPONDENT: Ja een zekere Van Esten. Dat was een van Oostende die verhuisde naar Esten, ja die 
had je ook. Maar dat moest dan wekelijks, al die pakjes- dat was mama haar werk, al die pakjes 
maken met alles erin, naar het station met de post- toen bestond dat dat nieuw station nog niet. Dat 
nieuw station ik had al Peter, ik weet nog goed als derde en mama was toen in het hospitaal en ze 
belde: ga je komen om de pakjes te verzenden? En mama was van de fiets te vallen, ze had niet veel 
maar how ze lag toch een paar dagen in het hospitaal. En ik kwam bij de post en ik had een grote 
hond een boxer, en papa ging ook gaan wandelen met die hond want hij zorgde er mee voor. En uhm 
en ik kwam bij de post en ik had Petertje achtergelaten die een paar maanden was in zijn couveuse 
met die hond daarlangs. [Grijpt naar haar gezicht van eigen onbegrip] En ik was naar de post, en dat 
ik peins maar mens toch dat ik dat kind niet mee gepakt hebt?! Maar papa riep: pak de velo en rijdt 
naar de stad naar de post met die pakjes. Ja hij sprong in voor wie dat wilde… Hij heeft lang gewerkt 
zulle, maar heeft lang maar een paar winkels dan gehad. Niet veel meer, een paar.  
MAN: In ‘78 is zijn eigendom onteigend. Hij is dan naar Asse Broeck gegaan. Hij heeft dan zeker nog 
gewerkt tot- 86-87. 
RESPONDENT: Hij heeft zeker gewerkt, en dan had hij in de Boute laan ook nog een klein ateliertje 
ingericht. Voor de trouwe cliënten van onder het brugske.  
MAN: Hij had toen niet echt cliënten meer hè. 
INTERVIEWER: Neen neen. 
MAN: Maar voor diegene die zeiden: “blijf toch nog even G., het werkt dat je doet voor ons is zo 
goed ” Dan deed hij dat.  
RESPONDENT: Dat waren wel zo vermakingen of zo hè, geen nieuw werk meer. Dat was hij werkte 
graag, hij deed dat graag. Ma how het was zijn stiel hè, en dan zei hem: “Ma how je doet dat aan, die 
kleur past je niet, dat mag je niet meer doen”. Zo zei die dat. En in het begin, ik heb ons papa altijd 
wit geweten, dat die heel vroeg grijs was en ik was ook heel vroeg grijs. Dus ja ik kleurde mijn haar, 
en ik was heel donker van haar. En ja de kapster had dat ook donker in die kleur gedaan. En ik kreeg 
de raad van hem, je moet dat niet zo donker doen, zegt hem, je ziet er veel te streng mee, je moet 
dat een beetje lichter doen.  
INTERVIEWER: Ah ja. 
RESPONDENT: Hij had een fijne smaak in alles hè. Dat kwam dus ook een beetje door zijn stiel hè. Ja 
en van ons mama moesten wij ook altijd piekfijn in orde zijn hè. Ons mama dat was altijd een prinsje 
hoor. Oh ja dat was een prinsesje. Ja datte was altijd piekfijn in orde. Ja als we ergens naar toe gingen 
moest eerst alles gekuist worden. Ik denk vaak moest ze men ring nu zien, zou ze zeggen: “ma jong 
hoe ziet die eruit”. Jaja hij ging elke zondag kaarten, maar elke maandag lag die in zijn bakje, iedere 
week werd dat gekuist. Ja het moest blinken. Ja de diamant dat moest hè.  
INTERVIEWER: Hahaha. 
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RESPONDENT: Het moest tot zijn recht komen hè. Absoluut geen hinder van gehad dat die invalide 
was. We waren dat gewoon hè dat hij overal zijn hand aan vastklampte.  
INTERVIEWER: Ah ja?  
RESPONDENT: Ah ja die drie vingers lagen dan ook zo [maakt met haar rechterhand precies een 
pistooltje: wijsvinger en duim stonden recht, de andere drie lagen plat] hij zou dus een beetje een 
raar hand geven.  
INTERVIEWER: Dus hij gaf zijn hand altijd links?  
RESPONDENT: Ja!  
INTERVIEWER: Aaah?  
RESPONDENT: Maar hij schreef wel rechts. Hij kon wel nog schrijven, dat kon hij wel nog gebruiken 
en dat was genoeg om te schrijven. En voor zijn stiel ook had hij zijn wijsvinger en duim nodig. Maar 
altijd de verkeerde hand geven. Ja dan gaf hij dat zo  
INTERVIEWER: Ah ja?  
RESPONDENT: Met links gaf, as je daar niet oplette dacht daar niet aan.  
 
INTERVIEWER: En werd zijn invaliditeit ook op familiefeesten besproken of zo? Werd daar ooit iets 
van gezegd?  
RESPONDENT: schudt neen… Op familiefeestjes? Goh vroeger als wij bij ons grootmoeder kwamen, 
ma bah neen werd daarover niet geklapt! Ze zaten te kaarten hè.  
 
INTERVIEWER: En bij jullie thuis? Hadden jullie een naam voor zijn invaliditeit? Of zagen jullie jullie 
vader niet als een invalide?  
RESPONDENT: Werd er nooit overgeklapt thuis. Neen werd er nooit overgeklapt, zoals ik al zei van 
die pijn maar anderzijds ja papa zijn hand maar ja hij kon nog altijd de rapporten tekenen hè, haha.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: Op het einde- ja we waren met vijf hè- Na die vijf zei hem altijd: ik ga een stempeltje 
maken met mijn handtekening, dat ze zelf met dat stempeltje tekenen.  
INTERVIEWER: Haha.  
RESPONDENT: Haha zo was die hè, het trok hem allemaal niet zo veel. Als we een slecht punt 
hadden, dat is van te babbelen, ja van te babbelen zal het wel niet zijn; als je goede manieren hebt 
en beleefd zijt, maar van een keer te babbelen zal het wel niet zijn. Van een keer te babbelen, neen 
maar wel dat we beleefd waren en correct en mooi aan tafel zetten., ja dat was uhm ja dat legde hij 
op.  
 
INTERVIEWER: Was hij een strenge vader?  
RESPONDENT: Neen, maar kijk een normale ik weet niet hij zei altijd direct wat hij wou, hij was 
alledaags heel kalm, zonder ooit, we hebben die nooit ofzo- wij woonden recht tegenover het 
Lievevrouwen -Gesticht, en daar achter was er een oude route en daarachter speelden wij met al de 
kinderen daar. En dat papa dan kwam om te zeggen: “Kom het is tijd om te gaan slapen” en dan 
kwamen wij naar binnen. Maar die andere vaders, die pakten hun riem uit hun broek en sloegen die 
binnen. En wij stonden daarvan, wij hebben ons papa nooit ons een tik zien geven of slaag. Dat 
bestond niet bij ons. Dat bestond niet. Ma how die sloeg die, die kregen slaag van hun papa ma how, 
dat bestond niet. Kijk wat mama dan zei: Papa kom een keer naar beneden. Want op het laatste zat 
hij boven, en wat is het probleem zei hij dan, allèè how gij mee naar het atelier en het was gedaan 
hè.  
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Kijk vree sociaal, voor gelijk wat te helpen was. En overal meteen meehelpen. De 
mama van mijn mama die woonden in Oostkamp, en dat was dan de gewoonte ze werden heel ziek 
en ze waakte erbij hè. Dat was in het jaar 42. Ik zie hem nog altijd thuiskomen dat hij heel de nacht 
gewaakt had bij haar, en helemaal besneeuwd- want het was aan het sneeuwen- ik zie hem daar nog 
staan, heel de nacht weg en dan terug naar het atelier hè, heel de dag.  
INTERVIEWER: Amai.  
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RESPONDENT: Daarvan. 
MAN: Dat was nog in de tijd, van als je ziek was dan blijf je thuis hè. De mensen stierven thuis hè. Je 
werd ziek en het was gedaan hè. 
RESPONDENT: Een ziekenhuis dat bestond niet hè. Die eigen broers en zussen die waren nachten aan 
het waken.  
MAN: Ja als je ziek was, dan waakte je heel de tijd. De familie moest daarvoor zorgen.  
RESPONDENT: Ik was een keer heel hard van de velo gevallen toen ik kleine was … 
ONVERSTAANBAAR STUKJE- en... dat mama was: “Hoe is dat mogelijk zijt ge” mijn been was vol met 
dingens.  
INTERVIEWER: Oh  
RESPONDENT: Jaja een kleine herinnering uit onze kindertijd, we hebben een aangename jeugd 
gehad. Ja en dat we dan verder reden en het eindigde in de lekkerbek! Waar Hertog Jan geweest is, 
ja. 
MAN: Ja jij bent natuurlijk niet van Brugge hè- dat weet je niet! 
INTERVIEWER: Neen dat weet ik niet zijn. 
RESPONDENT: Ja ma toch de kop van België.  
MAN: ONVERSTAANBAAR WOORD. 
RESPONDENT: Hoe noem je die?  
MAN: ONVERSTAANBAAR WOORD.  
RESPONDENT: Je gaat door de Brugse Steenweg en daar is dan lang Hertog Jan geweest, waar toch 
veel over gesproken is geweest op tv en al. En uw grootouders wonen in Sint-Andries  
MAN: Het was een Brugs driesterrenrestaurant in de Langstraat en dat noemde Hertog Jan. En dat is 
nu verhuisd naar Evergem. Maar vroeger was dat dus, het enige wat er bestond in onze kindertijd, de 
lekkerbek.  
INTERVIEWER: Ja!  
RESPONDENT: En stonden daar twee wippenplanken, en toeters zeiden we daartegen, hoe zeg je dat 
ertegen in beschaafd Nederlands? Je gaat er zo opzitten en je [doet de beweging van zwieren na] wat 
zeg je daartegen?  
MAN: Zoals een schommelpaardje?  
INTERVIEWER: Ja ja!  
RESPONDENT: Ja we gingen altijd naar daar, een waffel en een pannenkoek dat bestond toen nog 
niet, dat was dan een keer een limonadetje drinken. Een beetje op adem komen en dan terug naar 
huis. En in de winter was dat naar de stad.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: Ja wandelingen doen tot aan de markt of ik weet niet waar. Het oud-strijdershuis dat 
staat nu te koop, dat stond er ook al achter de oorlog, in de oude burcht staat dat daar nu nog dat 
oud-strijdershuis of heeft dat nu een andere naam?  
MAN: Ik denk dat het nog bestaat, daar waren bijeenkomsten van oud-strijders hè.  
RESPONDENT: Ja en dat was achter de oorlog van 40 hè?  
MAN: Ah ja want dan waren er ook al de strijders van 40-45 ook hè. Er waren twee wereldoorlogen 
geweest hè.  
INTERVIEWER: Ja!   
RESPONDENT: Awel ja, dat was het oud-strijdershuis. Vroeger was dat hier op ’T Zand, dat we 
wandelde tot het oud-strijdershuis om een limonade te drinken. Meer bestond er nog niet hè, of een 
latte chocolate, dat bestond ook!  
INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: Wanneer papa terugkeerde de zondag, van dat kaarten, ah ja hij was een goed kaarter 
dus hij won veel, dat werd allemaal gebruikt voor pinten hè. Ja als hij dan vier of vijf, allèè hoe zeg je 
dat, uhm de partijen dat ze gespeeld hadden dan had hij veel gewonnen. Daarmee kregen wij 
allemaal latte chocolate! Anderzijds was er niets abnormaal, jammer eigenlijk, misschien zijn er wel 
groter invalide geweest die hun been kwijt waren of die meer…  
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INTERVIEWER: Ja maar het gaat ook vooral over het feit hoe dat u dat beleefd heeft hè, dat uw vader 
invalide was.   
RESPONDENT: Awel ja wij hebben daar geen last van gehad.   
INTERVIEWER: Neen?  
RESPONDENT: Ja juist gezien dat papa een slechte arm had en een goede arm had. En als er dan 
gehamerd moest worden dat dan met die arm was [doet voor met de linkerhand als goede hand]. Zijn 
gewoon werk was gewoon, en anderzijds pff… 
 
INTERVIEWER: En kon hij goed spelen met jullie? En kon hij jullie opheffen?  
RESPONDENT: Ma bah ja! Ja heeft hij nog met onze kleinkinderen, ik bedoel onze kinderen ja how 
wat die met Geert heeft gedaan!  
MAN: Hij heeft ook al onze kleinkinderen geweten hè. Ja dus als je oud wordt is dat het voordeel hè.  
INTERVIEWER: Ja!  
RESPONDENT: We zijn zelfs nog naar de trouw geweest van?  
MAN: Ja dat is hetzelfde voor ons hè, wij kennen onze eigen achterkleinkinderen toch ook? Ik wil 
maar zeggen als je honderd wordt heb je het geluk om.  
RESPONDENT: Ja want naar wie zijn trouw is die allemaal al niet geweest! Een paar nog maar mama 
niet meer. In 61 was mama al ziek, en ik weet niet of ze toen nog is mee geweest.  
MAN: Ja zij is ook 90 of 91 jaar geworden hè. Dat is toch ook al een goede leeftijd hè.  
RESPONDENT: Mama was vier jaar jonger dan papa. En als mama ziek was, als Tom wanneer is Tom 
geboren, haar eerste achterkleinkind.  
MAN: In oktober 82 is die geboren. Ik ging hem gaan tonen aan mama hè, en toen kreeg ze een 
attackske, dat mijn schoondochter daar juist was. En… wat ging ik er nu weer van zeggen.  
MAN: De laatste tijd van haar leven heeft ze wel afgezien hè  
RESPONDENT: Awel ja awel dus dat papa hield ze bezig hè, een beetje kaarten. Dat hij zei ik ga nu 
voor mama zorgen.  
MAN: Zat zij ook gewoon in de zetel naar de tafel naar het bed.  
RESPONDENT: Ma how ze hadden zo een klein tafeltje waar ze aan kaarten, en dan speelden ze een 
kaartenspelletje of een foto’s kijken in een fotoalbum of uhm allèè ja dat ze een keer banaantje 
gesneden hebben en ja…  
MAN: Hij hield haar bezig. 
RESPONDENT: Ja hij hield haar hele tijd bezig.  
MAN: Ja ze had dat graag. Dan voelde ze zich nodig.  
RESPONDENT: Ik weet nog een keer goed dat mama een keer kwam, en dat hij zich niet kon bukken 
en mama vroeg: “Wat hebt ge gedaan?” en dat ik dan zei: “Mama, ONVERSTAANBAAR WOORD 
vergeet dat niet hè” 
MAN: Ja kon ze gewoon verder leven hè, maar ze had dan graag dat er een beetje goed omringd te 
zijn.  
RESPONDENT: Papa verwende haar goed, ze was goed bedorven, dat wist ze heel goed, ze was goed 
bedorven door papa. Ze had alles wat ze wilde.   
 
INTERVIEWER: Hoe hebben uw ouders elkaar leren kennen? Weet u daar iets van?  
RESPONDENT: Uhm mama woonde in Oostkamp, en dat was van een groot tankstation, maar dat 
was een ook een wagenmakerij.  
INTERVIEWER: Hm hm. 
RESPONDENT: En daar was ook een café aan verbonden. En een tante had een hoedenwinkel en dat 
was zo een zeer groot ONVERSTAANBAAR WOORD met een zeer groot ONVERSTAANBAAR WOORD. 
En papa vertelde altijd, dat altijd weg ging met diegene dat hij ook was gevlucht die van Sint-Michiels 
die had een houtencarrosserie, en gingen ze met de fiets weg hè. En ja naar ik weet niet waar, en hij 
kwam altijd weren. En zij zei altijd- ze waren met vier zusters bij mijn mama. 
INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: En ze ging altijd, wat zei hij nu altijd- ik ben het vergeten.  
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MAN: …  
RESPONDENT: Ze passeerden er altijd langs om toch even in dat café binnen te gaan, naar de zusjes. 
En hij is daar dan een keer blijven plakken. En hij zei altijd vier jonge vrijers deur dat jongetje van 
Nieuwehuizen van het hotel van dat kasteel, hij wilde dat niet verkopen omdat hij daar wilde 
bouwen. En dat was al burgerij, je moest eerst bouwen om te trouwen. Je moest een eigendom 
hebben als man toch.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: Dat je als man, en als hij dan die grond had hè dan kon hij bouwen en dat is dan 
gelukt, en vier jaar hebben ze gevrijd, zei mijn mama altijd. En dat was dan zo ieder aan de kant van 
de stoof hè, hahaha.  
MAN: Haha, ja het is tegenwoordig natuurlijk anders hè.  
RESPONDENT: Ja ik moet zeggen, dat die uitging dat heeft hij nooit verteld, maar hij zei wel dat hij 
nog een keer keerden voor dat café, ik weet niet of dat een naam had.  
MAN: Dat had een naam begot, oei ja dat weet ik niet meer.  
RESPONDENT: Ik had een vree schoonmama, oh. En dat huis van die meubelzaak is dan in de tijd in 
twee gedeeld. En woonde daar een broer van haar erin en de tante die jong was, de vierde van bij 
mijn grootmoeder van papa’s kant hè, zei tegen mijn mama moet je dochters kort doen, had zij twee 
dochters bij haar thuis hè, die verzorgde haar toen ze oud was, je moet je twee oudste dochters bij u 
houden als je oud bent. Mijn mama zei dat ze toch niet graag “soldertjes” over hebben. Haha, ze 
heeft het gelukkig niet gedaan!  
MAN: Ja dat was misschien vroeger zo hè. Er waren heel veel kinderen, en laat ons zeggen tien, 
twaalf kinderen dat was normaal in die tijd hè. Daar werden er altijd zusters en priesters van en er 
bleven er thuis hè.  
RESPONDENT: Ja kijk bij jou waren er twee en bij mij mijn mama was er maar 1 die thuisgebleven is. 
Maar kijk de broers hielpen toch allemaal.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Dat is zo hè, ik weet alle sinds hè dat mama altijd vertelde dat de grote koets met 
twee witte paarden hè, dat was de trouw.  
INTERVIEWER: Ah ja!  
RESPONDENT: En zelfs, ja tante Lina heeft dat allemaal, bij mijn broer op de Naamse Steenweg. Zij is 
kleuterleidster geweest en zij maakten allemaal zo plakboeken en dingen, van mama haar plechtige 
communie. Ik heb dat allemaal niet maar dat is bij mijn zuster die alzheimer had. En zij ziet dat ook, 
de foto vroeger van mama bestond dat niet hè eerste en plechtige communie, dat was één keer de 
communie. Ik peins dat een keer twaalf jaar was.  
MAN: Ja eerste communie bestond niet hè  
INTERVIEWER: Ah ja.  
MAN: Dat was gewoon de communie. 
RESPONDENT: Maar mama was wel de jongste.  
MAN: En dat was op elf twaalf jaar.  
RESPONDENT: Mama was ook wel de jongste van een hele serie, en uhm goh die foto van haar 
communie en ze had zo van die witte kantjes aan en een vree schoon kleed awel ja tante Madeleine 
naaide en de andere zuster was bloemist en ze had schoon (wijst naar het hoofd) en ze was de 
schoonste van ze allemaal.  
INTERVIEWER: Haha. 
RESPONDENT: Ik vond dat een vree schoon foto en Jeanne vond dat schoon. Ik heb dat allemaal niet. 
Ik zijn goed voor alles te gaan opkuisen. In mama en papa’s hun huis alles mee en ik mag alles gaan 
kuisen. Ik weet niet waar al die foto’s zijn maar enfin.  
MAN: Het zijn maar foto’s gewoon hè.  
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: En wat gaan ze er mee doen achter ons.  
MAN: Haha. 
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RESPONDENT: Ik zeg altijd ik beklaag me wie dit huis moet opkuisen van zijn leven. “Oh”; zegt men 
dochter, “ik heb dat gezien bij de buren, ik zet twee containers van voor één container wat ik kan 
verbranden en de andere waar je het niet kan verbranden.” Het is goed.  
MAN: Haha.  
INTERVIEWER: Haha. 
RESPONDENT: Het is me een bende zulle, soms met twintig en al die kleinkinderen hun 
vriendinnetjes ik zeg altijd dat ze naar daar moeten gaan maar neen ze komen altijd mee.  
INTERVIEWER: Ah ja. 
MAN: Maar we hebben nog geluk want met de volgende verjaardag, toch drie minder hè  
RESPONDENT: hahaha Ja ma.  
MAN: Drie kinderen, alle drie gehuwd, zeven kleinkinderen en één achterkleinkind en dan wij twee 
nog hè.  
RESPONDENT: Vroeger bij kerst kwam mijn oudste zuster toen die weduwe was er ook bij hè.  
MAN: Ja dat heeft natuurlijk niks meer met vader Peeters te maken hè haha  
RESPONDENT: Ja vind dat toch erg voor ons Jeanne. 
MAN: Ja je krijgt dat in je kop en het is gedaan hè, dat is ongeneselijk hè.  
[Gaan door over de ziekte van Jeanne] 
INTERVIEWER: U weet wel veel details hè.  
RESPONDENT: Ik ben de tweede hè, de oudste is natuurlijk mijn oudste zuster oh how ze weet niets 
meer.  
[Gaan door over de verzorging en hospitalisatie van Jeanne] 
RESPONDENT: Jeanne roept achter veertiendagen, dat ik nooit een kind hebt gehad. En dat ik dan 
peins wat komt er nu naar boven achter al die jaren. Ze is 86 jaar en dat komt nu boven. Ze heeft 
altijd lesgegeven, ze gaf les maar eens dat je getrouwd waart moest je buiten de school. Je mocht 
geen les meer geven.  
MAN: Dat zijn zaken dat je niet meer weet hè, als je als meisje in een meisjesschool een regentes 
was, maar eens dat je huwde mocht je geen regentes meer zijn. Er mochten geen gehuwde vrouwen 
lesgeven hè.  
RESPONDENT: Dat waren andere tijden hè. Er komen allerlei zaken zo bij haar naar boven van dat ze 
terug moet gaan lesgeven.  
[Intermezzo over de problemen van Jeanne]  
RESPONDENT: Als invalide moet je naar Brussel in een rusthuis.  
INTERVIEWER: Wablieft?  
RESPONDENT: Awel als toen ons vader in het hospitaal lag zeiden ze dat het misschien beter was dat 
hij naar rusthuis ging want hij was al 90 jaar, en ze hadden geïnformeerd bij de invalide bond en hij 
mocht naar Brussel gaan naar een rusthuis van de invalide bond, maar ja ik zei dat toch een beetje 
ver was. Dat ook nog bestond, waar oorlogsinvalide de voorrang kregen om te gaan.  
[Gaat verder over de problematiek] 
 
INTERVIEWER: Waren zijn verwondingen zichtbaar voor het publiek?  
RESPONDENT: Hij had altijd een hemd aan. 
INTERVIEWER: Wablieft?  
RESPONDENT: Hij had altijd een hemd aan met lange mouwen.  
MAN: Je kon natuurlijk zien dat zijn vingers zo stonden. Dat zag je natuurlijk. 
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Maar zijn arm was altijd bedekt, ik heb papa nooit gekend met korte mouwen.  
MAN: Hij liep er niet mee te koop. 
INTERVIEWER: Neen?  
MAN: Neen hij liep er niet mee te koop.  
INTERVIEWER: Hij liet dat ook niet aan mensen zien of zo?  
RESPONDENT: Wel, als hij bijvoorbeeld binnenkwam in de familie ging hij dat wel een keer getoond 
hebben. Maar aan heel vreemde mensen ging hij dat niet getoond hebben.  
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INTERVIEWER: Ah neen. 
MAN: En hij heeft het ook maar één keer aan mij getoond hè. Maar de eerste keer dat ik bij hem 
kwam, in de familie heeft hij dat getoond.  
RESPONDENT: Dat gaat niet bij de eerste keer geweest zijn hè.  
MAN: Wanneer hij aanvaarde dat ik in de familie kwam, haha.  
RESPONDENT: Aan vriendjes ging hij dat niet tonen.  
MAN: Ze wisten dat hè, en zijn cliënten wisten dat hè,  
RESPONDENT: Maar aan cliënten heeft hij dat nooit getoond.  
MAN: Neen maar ze wisten het wel.  
RESPONDENT: Awel ja...  
MAN: Hij liep er niet mee te koop.  
INTERVIEWER: Kreeg hij ooit publieke reacties daarover?  
RESPONDENT: Neen 
MAN: Als hij het toonde?  
RESPONDENT: Maar over het algemeen zagen de mensen dat niet hè. Misschien dat zijn vingers zo 
zaten in plaats van zo, maar hij zat vaak zo denk ik, dat niemand dat veel zag [legde zijn goede hand 
over de slechte hand]. Maar hij heeft er nooit veel mee te koop gelopen.  
 
INTERVIEWER: Heeft het invloed gehad op uw schoolcarrière dat u de dochter was van een invalide 
soldaat?  
RESPONDENT: Neen, dat heeft nooit iemand geweten.  
INTERVIEWER: Heeft nooit iemand dat geweten.  
RESPONDENT: Maar op school, neen.  
INTERVIEWER: Of in het dorp, stonden jullie daarom bekend?  
RESPONDENT: beih neen, dat was eerst en vooral meneer de Goudsmid.  
INTERVIEWER: Ah zo  
RESPONDENT: Ja dat was zo, hij geen invalide hè- hij was meneer Peeters de Goudsmid.  
MAN: Misschien achter zijn rug misschien?  
VROUW: Ma bah neen!  
MAN: Er werd nooit overgesproken.  
RESPONDENT: Maar neen, zeker niet  
MAN: Was hij normaal gelijk iedereen hè.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Jazeker. 
MAN: Kwam hij niet op de eerste plaats naar voor als invalide. Ge zou zo mensen kunnen hebben die 
zeggen ik ben Invalide… maar hij deed dat niet.  
RESPONDENT: Ma bah neen.  
MAN: Hij liep er niet mee te koop.  
INTERVIEWER: Hij liep er niet mee te koop.  
RESPONDENT: Hij vond dat al vree moeilijk dat hij iedere maand zelf naar de post moest gaan en dat 
niemand anders dat mocht meebrengen. Dat je dat persoonlijk moest afhalen, dat was nog eens tijd 
verlies zei hij altijd. “Ik geef men paspoort wel mee dat gulle dat maar gaat halen”. Maar anderzijds 
heeft hij dat nooit mee te koop gelopen. Hadden wij een normale papa, een lieve normale kalme 
papa. Die altijd alles kalm oploste.   
 
INTERVIEWER: Zijn er nog zo momenten dat u denkt aan uw vader?  
RESPONDENT: Jaja toch wel. Het is toch dikwijls dat ik zeg, overtijd zei ik nog- allèè mijn jongste 
zuster wilde persee dat huis van de ander zus gaan opruimen, maar het staat onder de vrederechter 
en mogen we dat dus niet doen. En ik zeg wat zou ge daar nu aan willen beginnen, weet ge wat papa 
gezegd zou hebben: geklapt met uw twee zonder vel op u kop, het is iets waar ge nog niet aan moet 
beginnen. Dikwijls dat ik nog zeggen.  
MAN: Als iets onmogelijk is, moet je er niet aan beginnen.  
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INTERVIEWER: Dat is waar. 
MAN: Dat is toch het logische gevolg er van…  
RESPONDENT: Ja we mochten niet gaan opruimen! Stond ze nog onder de vrederechter.  
[Terug over de problematiek van Jeanne]. 
RESPONDENT: Dat zou papa ook gezegd hebben eerst het werk en dan het andere! Als je werk 
gedaan wilt hebben moet je altijd de kortste weg zoeken.  
INTERVIEWER: Haha. 
RESPONDENT: Het is niet normaal dat je elke weken je ruiten kuist als je dat tegoei wilt hebben 
MAN: Dan moet je dat laten doen.  
RESPONDENT: Dat laten doen.  
INTERVIEWER: Haha 
RESPONDENT: We hebben eigenlijk altijd, tot dat Katrien geboren is het vijfde kind, hadden wij 
dagelijkse een hulp in huis.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: Van ’s morgens tot ’s avonds.  
INTERVIEWER: En dat was voor?  
RESPONDENT: Het huishouden te doen, want mama hielp veel mee in het atelier allemaal en ja 
hadden wij van Katrien noemde die Tien  en hebben wij ook altijd allemaal Tien mogen zeggen.  
INTERVIEWER: Haha. 
RESPONDENT: Hadden wij een burgerleven hoor, hadden wij niets te kort wij.  
 
INTERVIEWER: Zijn er nog zo bepaalde zaken die u geleerd heeft van uw vader?  
RESPONDENT: Goh ja maar je moet er natuurlijk ook opkomen hè. Dat ik zo zeg en dat ik dan zeg 
papa zou het zogezegd hebben. Ja dat springt dikwijls dan eens binnen. En surtout dat ik dikwijls zeg 
tegen de andere dat die dat niet zo bedoeld heeft en dat papa het zogezegd hebben. How ja, ik was 
natuurlijk het meest bij hem op het atelier hè van allemaal hè.  
MAN: En de oudste zuster was op pensionaat. 
RESPONDENT: Dat was iets dat wij deden, wij gingen alle twee hier naar de Mariekolen, en mijn 
oudste zus haar vriendinnen zaten op het pensionaat, en wilden zij dan ook naar het pensionaat.  
INTERVIEWER: Ah ja. 
RESPONDENT: En zat zij dan op het pensionaat. En wilden ze brieven schrijven werd dat eerst 
gecontroleerd he. Dus vooraleer je ze mocht dichtvouwen werden die bekeken en dan kon je niet 
zeggen of het slecht was of zo hè. 
INTERVIEWER: Ah ja zo.  
RESPONDENT: Maar natuurlijk, ik woonden dus extern, en zij natuurlijk al die vriendinnen brachten 
die brieven dan naar mij hè, pak die een keer mee zodat ze die niet eerst moeten nalezen.  
INTERVIEWER: Ah ja!  
RESPONDENT: Of als ze iets wilden, zoals een speciaal potje confituur moest ik dat allemaal 
meebrengen.  
INTERVIEWER: Haha. 
RESPONDENT: De laatste jaren zei ze dat ze terug naar huis ging gaan. Maar allèè zei die ene van het 
pensionaat, gaat een keer gaan zien zei ze papa gaat er wel achter komen. En het was zo. En het 
laatste jaar was zij weer extern.  
 
INTERVIEWER: En als u terugdenkt aan uw vader met welk gevoel is dat dan?  
RESPONDENT: Goh ja goede gevoelens hè, ja goed gevoelens. Papa was een zeer zachte aangename 
mens. Was die vrij aangenaam hè. Wat die niet allemaal gedaan heeft met de kleinkinderen. Dat ze 
gespeeld hebben en wat nog allemaal. Ja want dan had hij wat meer tijd voor de kleinkinderen. Ik ga 
niet zeggen dat hij geen tijd had voor ons. Maar ja het was toch veel, dat hij al om vijf uur opstond.  
INTERVIEWER: Amai!  
RESPONDENT: Ja om kwarte na negen moesten we gaan slapen. Tegen kwart na negen moesten we 
gaan slapen. 
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INTERVIEWER: Om negen uur gaan slapen?  
RESPONDENT: Ja om negen uur gaan slapen. Nu lijkt dat vrij vroeg hè, maar toen was dat eigenlijk…  
MAN: Een normaal uur hè.  
RESPONDENT: Neen niet normaal, maar toch veel mensen die om negen uur gingen gaan slapen. 
Maar het morgenvroeg dag zei hij altijd.  
MAN: En het was ook een tijd waar dat er nog geen televisie was hè.  
RESPONDENT: Ja was dat een boek lezen ’s avonds.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: Ja voor de rest was er niets hè om te doen hè. Dat we een keer naar het Davidsfonds 
gingen met de vélo.  
MAN: Dat was niet zoals tegenwoordig hè. 
RESPONDENT: Neen dat is niet te vergelijken.  
INTERVIEWER: Neen neen natuurlijk.  
RESPONDENT: En als het zondagavond was zei hij dan altijd: “Ja nu is het goede gepasseerd die 
zondag en nu weer een week om veel te werken hè meiske”, zei hem dan “we gaan vroeg opstaan 
hè”. Content dat hij weer zijn werk kon doen. Ja echt waar, hij had echt het amusement in zijn werk.  
INTERVIEWER: Dat is wel mooi.  
RESPONDENT: Je hebt er die zo klappen, van how hoe zeg je dat nu? Uhm verstrooiingen hoe moet ik 
dat nu gaan zeggen? Een hobby hè.  
INTERVIEWER: Ja!  
RESPONDENT: Hij zei dan altijd: Je moet je hobby zoeken in je werk zei hij dan! 
INTERVIEWER: Ah ja . 
RESPONDENT: Een hobby je moet niet gaan tennissen of ik weet niet wat, je moet je hobby zoeken in 
je werk zei hem. Dat was natuurlijk, ja gezien wat moest die opstaan met negen jongens  
INTERVIEWER: Hmhm. 
MAN: Ja het was natuurlijk een heel andere tijd éh.  
RESPONDENT: Bestond dat nog niet hè, een iPod.  
MAN: Ja bestond dat nog niet hè. 
RESPONDENT: Ze was gelukkige van de goeie burgerij en haar zussen en broers zeiden allemaal, we 
gaan allemaal iets kan grootbrengen zodat de kinderen dat zelf moeten uitbrengen. Aan de Peeters 
kant ah zo worden we wijs hè. Dat is het verschil. Als tante Virginie kwam dat was een inspecteur, en 
had ze zo een strak bandje rond haar nek met zo’n briljant maar zo een sjiek tante hè, onze 
groottante hè. Toen we over het Lieve-Vrouws gestichte woonden, dat was een nicht van mama en 
papa kwam ze alle dagen naar George. Ging ze alle dagen naar George als ze kon. En hadden wij 
langs achter een poortje, zijn broers kwamen langs achter binnen en direct naar het atelier hè. Dan 
gingen ze bij George gaan zitten. Meteen vragen of hij daar geen fles had staan of dat hij geen 
druppeltje had. George heeft weer aan de fles gezeten zeker. Ja ja en ze plaagden mekaar graag hè. 
Als we bij grootmoeder kwamen hè, dat was bij kermis en met nieuwjaar, dat was twee keer per jaar. 
Goh die broers, surtout ons vader en de jongste broer Marcel plaagden voornamelijk nonkel Robert 
en Frank dat was een duts dat men zou zeggen van, goh plagen en zo zat er altijd in. Dat is hier ook 
lang geweest hoor, dan was het vieruurtje in de zomer, we hadden ook een knecht in het atelier hè 
van papa. En dan zaten wij een buiten goh, ze had een keer al haar pennen in een zakje gestoken, en 
tegen dat ze buiten kwamen en dan hadden ze een keer met de lansen over het dak gelopen zei hem, 
wat ze er toch allemaal uitspookte hè. Dat ik toch zeg: “maar mens toch”  
INTERVIEWER: Haha. 
RESPONDENT: Dan kwam die daarvan af en dan was het vieruurtje. Vroeger werd er ook om vier uur 
boterhammen gegeten he. Ik peins dat het vieruurtje dat papa en Pierre nog hier en daar 
kattenkwaad uit. Ja dat is allemaal lang lang geleden hè.  
RESPONDENT: [verteld over haar kleinzoon in Antwerpen]. 
INTERVIEWER: Ik heb nog twee kleine vraagjes voor u.  
RESPONDENT: Vraag maar.  
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INTERVIEWER: Ik vroeg me af of dat u nu anders kijken naar personen met een handicap doordat 
uw vader invalide was?  
RESPONDENT: Ma bah neen, papa heeft nooit veel zitten zeuren over zijn handicap hè. Dat zag 
niemand, het zat onder zijn hemden.  
MAN: In de gewone levensstijl, werd er ook nooit over gesproken, hoeveel veertig vijftig jaar dat ik 
hem ken, werd daar nooit over gesproken.  
INTERVIEWER: Vind u dan dat een persoon met een handicap iets anders is dan een invalide soldaat?  
RESPONDENT: Natuurlijk ook, als je het meer zou zien zijn handicap, van papa zag je dat niet veel hè, 
zin arm zat altijd onder mouwen en zijn hand dan zat hij waarschijnlijk veel zo. En awel ja als ze 
kaarten dan pakte hij de andere hand hè en dan smijten hij met die. Of wacht ik pakte hij het zo, ik 
weet het niet meer.  
MAN: In zijn linkerhand.  
RESPONDENT: Ja het was een geweldige kaarter.  
MAN: Het was normaal. 
RESPONDENT: Het viel niet op hè.  
MAN: Er was nooit speciale aandacht voor. 
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Als we nu klappen van gehandicapte, dat er één altijd kwam op de 11de november en 
dat die nog altijd scherven in zijn hoofd had zitten. Maar ja zag je dat ook niet aan die mens hè. Dat 
die zei ik heb veel koppijn maar ze kunnen het er niet uithalen, omdat er hier en daar nog scherven in 
zijn hoofd zaten.  
MAN: Ja natuurlijk viel dat niet zo op, ten opzichte van zo een been. Als invalide met één been, maar 
bij hij was het normaal hè, want het viel niet op.  
RESPONDENT: Die andere zaten in een rolstoel maar hij niet hè. Je hebt geen goede invalide vast hè  
INTERVIEWER: Ja het is ook een invalide hè, er zijn soorten en ik moet ze allemaal benaderen.  
RESPONDENT: Ma how ja het viel niet op dat hij invalide was.  
MAN: En hij liep er niet mee te koop hè.  
RESPONDENT: Ja dat zeker niet, je zou het niet zeggen dat het invalide was, dat kwam nog maar ten 
zelden aan te pas. Dat het misschien in zijn jeugd aan te pas kwam, dat weet ik niet. Maar werd 
daarover nooit geklapt. Heeft die nooit gezegd: “vinden jullie dat raar”. 
INTERVIEWER: Ah ja dat is waar. 
RESPONDENT: Ja toen mama hem leerde kennen, dan had al dat mank arm gehad hebben, dat ze dat 
niet meteen door had misschien?  
MAN: Ze heeft het dan toch geweten achteraf.  
RESPONDENT: Tuurlijk heeft ze het geweten. Dat hebben wij nooit dat mama gezegd had wanneer 
dat ze dat heeft ontdekt, neen heeft ze daar nooit van geklapt, van ik heb dat dan of dan ontdekt. 
Het is dat het nooit ter sprake kwam. Nu zou ik dat een keer willen vragen, hoe ze dat ontdekt heeft 
van zijn leven.  
INTERVIEWER: Dat is waar.  
RESPONDENT: Hij gaat dat wel gezegd hebben, als ze het serieus meende dan zal hij dat wel gezegd 
hebben.  
INTERVIEWER: Waarschijnlijk. 
RESPONDENT: Maar in het begin was het waarschijnlijk George Peeters de goudsmid.  
MAN: Zal ze hem wel een keer gezien hebben misschien? Ik ga niet zeggen how het viel niet op, maar 
toch je kan zo zaken zien hè. 
RESPONDENT: Je kon dat zien aan zijn hand, dat zijn hand zo was.  
MAN: Uw moeder zal ook niet gezegd hebben, ze zal wel gezien hebben dat er iets mankeerde.  
RESPONDENT: Je mag wel niet vergeten, hadden zij ook de oorlog meegemaakt, haar broers waren 
ook naar de oorlog geweest how ja, ze was dat min gekend hebben en aanvaard hebben dat het zo 
was hè.  
MAN: Het was geen ongeluk hè, hij niet onder een trein gereden hè.  
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RESPONDENT: Ja maar ik wil maar zeggen dat ze ook uit de oorlog kwam hè, mama vertelde toch ook 
veel van haar broers die in de oorlog zaten. En van al die soldaten en officieren die bij haar thuis 
zaten en allemaal ah ja. Ze is dan verder gegaan en is alleen gaan wonen. Had ze dat ook allemaal 
meegemaakt hè, dan ga je dat normaal voelen dat het een oorlogsinvalide was.  
MAN: Natuurlijk.  
INTERVIEWER: Ja  
MAN: In die tijd als je 18-19 waard, dan was je soldaat geweest hè. Dus dat was de manier hè, 
mogelijkheid om dood geschoten te worden of verminkt te worden.  
RESPONDENT: Ja al die kerkhoven die ze hebben gezet in West-Vlaanderen, zijn er genoeg gestorven 
hè.  
MAN: Ja je moet weten wat een waanzin dat eigenlijk geweest is hè.  
RESPONDENT: Als ze haar tv opzet is het ook alle dagen oorlog hè. Wat er allemaal gebeurd…   
INTERVIEWER: Ja amai…  
MAN: Het wordt wel regelmatig opgerakeld van 14-18. Onze zoon, heeft ook al een keer meegaan, in 
oktober zijn ze van de Panne hebben ze heel de overtocht gedaan  
INTERVIEWER: Met die lichtjes?  
RESPONDENT: Ja!  
INTERVIEWER: Jaja.  
MAN: Om de 110 meter brandde er een fakkel. En de koningin en de koning waren er ook.   
RESPONDENT: Het was schoon, een mooie herdenking dat ze gedaan hebben, in het boeren West-
Vlaanderen het was schoon gedaan. Als ik klap van West-Vlaanderen dan is dat ver weg hè 
MAN: Ja dat zijn herinneringen hè, maar binnenkort zijn het de eerste gasaanvallen dat ze gaan 
herinneren. En 30.000 man in de Menenpoort dat is ook in juni en juli.  
RESPONDENT: Het is schoon het mag niet vergeten worden.  
INTERVIEWER: Neen. 
MAN: Het wordt wel vergeten… 
RESPONDENT: Je batterij is bijna op, moest je nog een vraag stellen?  
 
INTERVIEWER: Ja ik ga één vraag stellen: Denkt u dat uw eigen ervaringen van uw vader invloed 
hebben gehad op uw opvoedingsstijl die je aan je eigen kinderen hebt gegeven?  
RESPONDENT: Neen, hebben ze er ook nooit van geklapt van opa, van bompa zijn hand hè.  
INTERVIEWER: Neen. 
RESPONDENT: Neen opa deed lekker wild met hen.  
INTERVIEWER: En jouw opvoeding?  
RESPONDENT: Neen, ik zeg het er werd nooit over geklapt. 
 
INTERVIEWER: En heeft u dat gevormd als persoon denkt u? 
RESPONDENT: Neen… ik denk toen en nog ons papa was altijd even kalm, was dat misschien door zijn 
tegenkomsten, dat hij heeft leren relativeren, altijd kalm zijn en voor alles een oplossing zoeken.  
MAN: Ja hebben wij daar heel prachtige herinneringen daaraan h7.  
RESPONDENT: Ja.  
MAN: Dat zijn dingen die heel uw leven bij blijven hè, dat zijn zaken die je niet vergeet. Nooit iets 
kwaads, heel mooie herinneringen.  
RESPONDENT: We hebben absoluut zijn invaliditeit, ja papa was invalide ja ja, maar dat was niet wat 
we invulde hè. Je moest altijd invullen wat je vader beroep was. Ik vind dat maar iets curieus. Ik weet 
niet of dat nog bestaat, je moest de naam van je mama en de naam van je papa en wat die deed als 
beroep.  
MAN: en er stond nooit invalide.  
RESPONDENT: Neen er stond altijd Goudsmid.  
MAN: En ook niet goudsmid en invalide haha.  
RESPONDENT: Nooit moeten invullen.  
MAN: Ge ziet dat had geen invloed op dat punt hè.  
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RESPONDENT: Het was altijd papa als Goudsmid, het was altijd papa gaat die kelk vergulden die mag 
dat mee doen en jouw papa alleen mag daaraan komen en dat was geweten. En ja  
MAN: In de tijd was dat zo, ik was in de tijd ook nog misdienaar geweest hè 
INTERVIEWER: Haha ja dat ben ik ook nog geweest.  
MAN: Maar in die tijd mochten wij dus niet aan de kelk komen.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: Dat was, mijn papa mocht daaraan komen om dat te vergulden.  
MAN: dat stond dat aan altaar en mochten tussen eucharistie stond die daar gewoon, maar wij 
mochten daar niet aan komen.  
RESPONDENT: Dat was zo, papa heeft dikwijls kelken verguld. En veel nulletjes zetten. Weet je wat 
dat is nulletjes zetten. Dat is een …?  
INTERVIEWER: Wablieft?  
RESPONDENT: Ja papa moest dikwijls kelken vergulden dus opnieuw een goudlaag op zetten. En dat 
was dan dat een nonnetje voor je ging lezen. En ik weet dat het nonnetje van Zonnebeek ging hem 
daar ook van alles voor vergulden en in elkaar steken.  
INTERVIEWER: Jaja. 
MAN: Dat zijn ongelofelijk kerkschatten hè, het is jammer dat het soms verloren gaat. Er zijn veel 
schatten gesneuveld in tussen tijd.  
RESPONDENT: En paternosters van de wals. Dus op de hoek van de markt, waar nu de praline winkel 
is in de steegstraat, is nu een praline winkel maar was dat vroeger een goudsmidwinkel. Dat is dus 
een goudsmidwinkel die gespecialiseerd waren in het maken van paternosters. En dus waren veel 
meisjes die dat deden, die alleen vielen, mama haar zuster heeft dat dan ook gedaan. En dan die 
keepjes die ertussen gemaakt werden. Dus een paternoster was altijd onze vader en dan weer een 
tientje tussen en diegene die dat allemaal verguld wilden hebben. 
INTERVIEWER: Amai. 
RESPONDENT: De paternosters die allemaal naar ons kwamen die papa vergulde, zijn er veel binnen 
geweest. Het is commerce die mensen konden daar van leven.  
 
 

4.7.  Julia Mertens  

INTERVIEWER: Voilà, dat staat allemaal al klaar 
RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: Mijn papier is een beetje verkreukt door zoveel onderweg te zijn.  
RESPONDENT: Ja… 
INTERVIEWER: Maar dat is dus een papier voor de KUleuven, dat u ondertekend, de camera beelden 
blijven voor bij ons. Als u niet wilt dat verder naar buiten wordt gebracht mag u dat altijd eerlijk 
toegeven. En uhm we waren misschien aan het denken om soort van tentoonstelling te doen, einde 
najaar 2016 met al de beelden die we verzameld hebben. Als u niet wilt dat we uw materiaal 
bespreken of die videomaterialen gebruiken, dan moet u, dan moet u dat hier gewoon noteren of als 
u later door toch iets heeft van, ik voel me er toch niet meer goed bij van wat ik allemaal heb gezegd 
dan wordt het niet meer gebruikt, dat recht hebt u. dus uhm.  
RESPONDENT: Heb ik daar niets geheims. Neen hè het zijn allemaal ervaringen hè 
INTERVIEWER: Hm. 
RESPONDENT: leest het document door – en ondertekend het document. We zijn de twintigste he 
vandaag?  
INTERVIEWER: Ja, de twintigste! Ja en dat onderste is ook voor u.  
RESPONDENT: Oh sorry ja, voila. 
INTERVIEWER: Oké, dankjewel. 
RESPONDENT: Alsjeblieft.  
INTERVIEWER: U bent van oorsprong van Gent?  
RESPONDENT: Van Gent.  
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INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Ja ik heb hier de doodsprentjes gevonden. Met mijn moeder had dat, dat is van mijn 
opa. De betreffende.  
INTERVIEWER: leest het doodsprentje- Dat is van uw opa? 
RESPONDENT: Ja van mijn opa, ja en dat is van zijn vrouw.  
INTERVIEWER: Ja dat was van zijn vrouw ja.  
RESPONDENT: Als je wilt kan ik daar wel een fotokopietje van maken.  
INTERVIEWER: Ah ja!  
RESPONDENT: Straks. 
INTERVIEWER: Ja dat zou fijn zijn. Dat is goed. 
RESPONDENT: Ja.  
 
INTERVIEWER: Dank u wel. Uw grootvader was een invalide soldaat?  
RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: En als ik goed heb gekeken staat er hier niks van op hè.  
RESPONDENT: Neen.  
INTERVIEWER: Neen.  
RESPONDENT: uhm mijn opa die was spoorwegambtenaar, of wat weet ik niet juist, juist zoals zijn 
broer en zijn vader. En die waren van Zwarten Beke en zij was van Aalter, neen ja Aalter en uhm op 
een bepaald ogenblik wordt hij overgeplaatst naar Charleroi. En hij wou dat niet alleen doen, en hij is 
dan daar getrouwd met mijn grootmoeder. En in 1906 is hun eerste kind geboren, Leonie. In 1907, 
hun tweede kind dat was mijn moeder. Uhm dan is er nog- die zijn dus alle geboren in Chili, 
Charleroi. Maar de derde Leontien-weet ik niet, ik heb niets om te weten waar dat zij geboren is. 
Maar de vierde Ceriel is al in Ledenbergen geboren.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: Dus ze zijn- en toen hebben zij hier een huisje gekocht. Uhm een huisje hè, dat waren 
twee kamers beneden, twee kamers boven een gang en een koertje. En ja en zo van die tijd. 
Uiteindelijk was dat niet slecht, om met vijf kinderen- tegen de tijd dat de oorlog uitbrak. Nu hij was 
ingeloot en zijn broer was nie ingeloot dus die moest niet naar de oorlog. Nu het ongeluk wou dat 
mijn oma, ongeletterd was. Die zijn nooit naar school geweest in Aalter. Of dat weet ik niet, maar ze 
kon niet lezen noch schrijven. En zij kon eigenlijk ook geen budget beheer doen. Dus mijn opa die had 
voor haar een inkomen in de oorlog van de spoorwegen, omdat hij moest naar het leger gaan. En hij 
had aan een buurvrouw gevraagd om mijn oma te helpen. En zijn broer en zijn schoonzus die vlakbij 
woonden wilden dat niet. Uhm die madam, ik geloof dat ze Bertha noemde mijn moeder heeft er 
zodanig veel over verteld, die was allesbehalve eerlijk en die stopte alles in haar eigen zak.  
INTERVIEWER: oh neen.  
RESPONDENT: Dat dus die kinderen in de alle vijf in de grootste armoede heel de oorlog hebben 
doorgemaakt. 
INTERVIEWER: Oh dat is erg. 
RESPONDENT: mijn oma die had geen geld meer om vuur te maken en die had al de kasten en al wat 
er binnenin zat, juist het aantal stoelen, de bedden alles werd gestookt.  
INTERVIEWER: Oh. 
RESPONDENT: Dus mijn moederde meeste kinderen sliepen op de matras, maar mijn moeder die had 
een vriendin en die sliep bij die vriendin gaan slapen. Nu die oudste die had, zoals ze dat nu noemen 
een leerstoornis, en als ik mij goed kan herinneren moest zij een serieuze vorm van dyslexie gehad 
hebben. Zij kon dus ook niet lezen of schrijven. En mijn moeder als tweede oudste had dat gelukkig 
niet, en kon dus wel, zij was die een die zo -doet teken van tussenaanhaaltekens- het huishouden een 
beetje moest doen. Ze was zeven jaar toen de oorlog begonnen was.  
INTERVIEWER: Amai 
RESPONDENT: Ja ze is geboren in 1907 en de oorlog was in 1914. Uhm dus uhm dat jongste was één 
jaar toen de oorlog uitbrak. Ze hebben van alles en nog wat tegengekomen. En dan komt mijn opa na 
vier jaar uit de oorlog terug met twee krukken, hij kon zijn werk aan de sporen niet meer doen. En ze 
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gaven hem een soort pensioen. Die ondertussen waren er nog drie kinderen bijgekomen en waren ze 
in totaal met acht. En mijn opa moest van die vijf van voor de oorlog niets meer weten. Die ja die 
vreemde man die plots daar uit de lucht kwam vallen, ja die kind- ik zelf als mijn pa die in de oorlog 
een jaar weg is geweest ik was ook bang van die vreemde man, die terugkwam. Dus iemand die vier 
jaar is weggeweest en die kinderen die daar in alle vrijheid goesting deden bij manier van spreken of 
toch in zekere maten, komt daar opeens een vreemde man binnen die daar ja dus met alle gevolgen 
van die, en de grootste slachtoffers waren de oudste, Leonie en de vierde Ceriel want dat waren de 
twee die het meeste op de moeder leken.  
INTERVIEWER: Ja… 
RESPONDENT: Dus -doet teken dat die weg moesten- die kregen slaag, ja uhm als mijn- uiteindelijk 
heeft hij onderdruk van wie wat of hoe uhm aangeklaagd dat hij zo weinig pensioen had. Hij 
probeerde bij te verdienen door schoenen te lappen dat had hij geleerd in het leger. Maar hoe of 
waar, dat weet ik niet, waar dat die heel de oorlog heeft gezeten dat weet ik niet. Daar weet ik niks 
van. Heeft hij aan het front gezeten, heeft hij in Engeland gezeten of, dat weten we niet. Daar 
hebben we nooit iets over gehoord, mijn neven die nog leven ook niet. Uhm die kinderen wisten dat 
niet. En ja hoe dat ging een brief schrijven om meer pensioen te hebben en dan kwam de rijkswacht 
en die gingen buiten en ze waren zo ver gekomen dat ze hem hebben laten verklaren dat hij die 
ziekte van voor de oorlog had en dus geen recht had op pensioen.  
INTERVIEWER: Oh maar allèè! 
RESPONDENT: Hij heeft dan nog een keer klacht neergelegd. Om- hij heeft denk ik dat pensioen terug 
gehad. Hij heeft dan weer gezegd dat hij te weinig had, want hij had acht kinderen. En dan hebben ze 
hem weer doen tekenen dat hij die ziekte had van voor de oorlog. Dat is waar, want ik ben ooit 
gerechtelijk inspecteur geweest in Brussel. In mijn actieve carrière ben ik gaan kijken naar dat dossier 
en inderdaad daar staat in dat hij verklaard dat hij dat had van voor de oorlog.   
INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: Onder welke druk ze dat hem hebben laten verklaren, dat weet ik niet. In ieder geval 
was het niet waar, want hij werkte al van in vijf tot zeker dertien aan de spoorweg en gaat naar de 
oorlog en hij kan het niet meer doen. Dus in die vier jaar wat er precies gebeurd is weet ik niet.  
 
INTERVIEWER: Wat kon uw opa niet meer?  
RESPONDENT: Hij kon niet meer goed stappen. 
INTERVIEWER: Hij kon niet meer goed stappen?  
RESPONDENT: Hij stapte dus met twee krukken. Dus dat waren zo van die hoog, ik heb die nog lang 
gehad. Dus hij kon zich niet zelfstandig bewegen. Dus al die treinen op en af te gaan dat ging niet hè.  
INTERVIEWER: Neen neen. 
RESPONDENT: Dus ja, dus ja ging hij altijd met zijn twee krukken. Nu ze hebben dus altijd in geldnood 
gezeten. En mijn moeder wou zo graag voortstuderen voor verpleegster, maar hij had dat haar 
beloofd maar de dag dat ze veertien is heeft hij haar een boekje geschonken om te gaan werken. Dat 
was dus een verschrikkelijke desillusie. En ma mijn moeder de gaf altijd de opdrachten, dus als het 
Sint-Niklaas was dan- van de verhalen die ik hoorde vertellen- dan gaf hij mijn moeder- want de heel 
oudste niet heel goed kon- aan mijn moeder geld voor de Klaas feest voor de drie kleintjes. Dan zei 
mijn moeder: ‘seg wij zijn ook kind!’. En tegen zijn opdracht in kocht ze snoep voor ze allemaal en 
een kleinigheid onder andere waren dat twee meisjes en een jongen, maar had ze niet veel geld en 
had ze voor ze alle drie een veegbordje gekocht. Dieje kleine was razend: ‘ben ik geen meisje, moet ik 
geen veegborstel hebben!’ allèè dus maar zij probeerde dus.  
INTERVIEWER: Voor iedereen. 
RESPONDENT: Ja en van haar nam hij dat nog redelijk. Fysisch leek zij nog meer op hem. Buiten die 
twee andere die, ja uhm maar als ze zeventien was dus ze was elf toen de oorlog gedaan is. Dus zes 
jaar later krijgt ze pijn in haar knie. En zij werkte toen in een brei atelier, nu is dat Avion, dat noemt. 
Dat bestaat nog ongeveer een beetje. En die dame die deed veel goed werk. En die ging dan 
uiteindelijk met mijn moeder naar de kliniek. 
INTERVIEWER: Ah ja?  
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RESPONDENT: Ja want mijn opa wou dat niet, dat ze geld vroeg. En het gevolg was dat mijn moeder- 
we hebben pas later geweten wat dat was, had beender TD. 
INTERVIEWER: Oei. 
RESPONDENT: Ja ze is geopereerd geworden. En zij heeft dus het gebruik van de knie- ja dat been 
was dus altijd stijf.  
INTERVIEWER: Ah?  
RESPONDENT: Ze is dus aan die TB niet gestorven, gelukkig. Maar het is niet dankzij mijn opa, want 
ze is dan zes maanden, wat toen de universitaire kliniek was gelegen en hij is haar geen ene keer 
gaan bezoeken.  
INTERVIEWER: Allèè 
RESPONDENT: Ja dus die relatie met mijn opa, ik heb dus nooit over mijn opa een goed woord 
gehoord. Dus als mijn moeder wou trouwen, ze was vierentwintig was dat een heel drama. Dat was 
drama, want ze mocht niet, want hij had dat inkomen nodig.  
INTERVIEWER: Ah ja. 
RESPONDENT: Ja want- dat moest ik er nog bij zeggen uhm dus als dat pensioen gestopt is, hebben ze 
dat geld dat gestort was, maar dat onterecht was teruggeëist. En moest hij alle maanden- ze hebben 
gelukkig dat huis niet verkocht- maar hij moest alle maanden een stukje terugbetalen. Toen hij 
tachtig was en gestorven is was dat nog niet terugbetaald. En dan wanneer de kinderen het huis 
verkocht hebben, heeft eerst de staat zijn deel teruggenomen en dan konden ze het overschot dat 
nog over was verdelen. Dus als de kinderen wilden trouwen dat kon niet, ja uiteindelijk ging het dan 
toch, maar het was altijd met miserie. En dan is de jongste die is weggelopen. Dus diegene die zowat 
meer karakter hadden die verzetten zich daartegen. Die twee andere ondergingen dat. Want wij 
denken altijd dat die Ceriel, dat die zoon heeft uiteindelijk zelfmoord gepleegd. Veel jaren nadien, 
maar mijn moeder heeft altijd al gezegd, dat hij al van zijn jeugd slachtoffer was. En hij heeft dat dus 
nooit te boven gekomen.  
INTERVIEWER: Amai. 
RESPONDENT: Ja dus met mijn opa heb ik nooit- mijn moeder ging daar met ons bij oma, maar aan 
dat mens had je niet veel want dat was simpel. Uhm mijn opa, wat we wel konden doen, hij had een 
tafel waar hij die schoenen op maakten, mochten wij wel en dat deden wij allemaal graag met een 
nagel daar een keer op slaan, ja dat mocht dat kon hij wel allemaal verdragen. Dat was goed. Wat we 
wel gezien hebben als die kinderen van die jongste drie van na de oorlog die zijn allemaal maar 
gedeeltelijk opgevoed. 
INTERVIEWER: Hoe bedoel je?  
RESPONDENT: Die zijn- dus de ouders gingen werken, de moeder van die twee dochters, alle die 
twee dochters toch en ondertussen werden die kinderen opgevangen bij oma en opa en als die 
dochter heel erg ziek was, is dat kind daar eigenlijk opgevoed bij Oma en Opa. En als ik die neef nu 
zie en als die verteld dat de zondag opa zijn zakgeld op zijn hoofd legt en dan zijn hoofd afdeed en 
een spelletje speelt dat ik dan zeg: ‘Opa?’ dat doen?  
INTERVIEWER: Een heel ander verhaal, allèè ja.  
RESPONDENT: Dat is een totaal anders iets dan met die kinderen van voor de oorlog. Die van na de 
oorlog die mochten alles, die durven alles, die zegden alles, dat waren zijn goden. Maar die vijf 
anderen deugden niet.  
INTERVIEWER: Dat vind ik wel een heel straf verhaal.  
RESPONDENT: Ja awel ja- en zo was hij niet voor de oorlog. Maar ik kan me ook voorstellen als je dan 
terugkomt en je krijgt dan zo vijf verwilderde kadees en huis dat leegstaat, dat je daar ook niet 
gelukkig mee zijt.    
INTERVIEWER: Ja neen natuurlijk. 
RESPONDENT: Maar ja dus financieel heeft dat dus altijd heel krap gezeten. Er heeft dus niemand 
gestudeerd. Maar gelukkig doen ze het nu allemaal goed. Van zijn twee jongsten zijn er twee 
uitgeweken naar Amerika.  
INTERVIEWER: Ah ja. 
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RESPONDENT: Uhm en ja die jongste zij doet het allemaal goed, maar al die Amerikanen neven en 
nichten zijn een hoop miserie want die zijn allemaal werkloos. Die leven allemaal samen van 
verschillende pensioentjes. Dus dat is een drama. 
INTERVIEWER: Amai… 
RESPONDENT: drinkt koffie. 
 
INTERVIEWER: En weet u nog iets meer over de kwetsuur die uw opa heeft opgelopen?  
RESPONDENT: Neen. 
INTERVIEWER: En ook niet- was dat iets aan zijn been of?  
RESPONDENT: Ja aan zijn been, maar wat juist… 
INTERVIEWER: Je hebt nooit zijn been gezien of?  
RESPONDENT: Neen nooit. Eigenlijk een intiem contact met mijn opa hadden we eigenlijk niet. 
INTERVIEWER: Dat had je niet. 
RESPONDENT: Of dat het huis, ik weet het niet. Dat was, ja mijn moeder was dus dubbel kwaad op 
hem ten eerste historie van die knie, want als die madam van het werk er niet geweest zijn dan had 
ik er nu gezeten hebben. Want hij had geen geld.  
INTERVIEWER: ik vind dat wel een heel heel straf verhaal.  
RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: dat dat zo, dat blijven toch uw kinderen denk ik dan hè 
RESPONDENT: Ja ja, maar je ziet he hoe dat gebeurtenissen doen hè. Want ik zelf ben 
maatschappelijk werker, ik heb een beetje van alles gedaan. Ik heb dus altijd met en voor kinderen 
gewerkt. Maar dat is niet zo vreemd hè, dat er zo dinges gebeuren. En moest hij al misschien 
financieel zijn pensioen gehad hebben, zouden ze het al een stuk gemakkelijker hebben gehad, ze 
zou misschien hebben mogen studeren hè? Als ge dan ziet zijn broer, want wij kenden die ook 
natuurlijk. Die woonden hier ook niet ver van, die had maar twee kinderen. Die is machinist 
geworden en die heeft goed zijn geld verdiend. Ja die zijn kinderen hebben allemaal kunnen studeren 
en ja zij waren ja, de armoezaaiers hè.  
INTERVIEWER: Ja en hij is dus geloot geweest om naar de oorlog te gaan?  
RESPONDENT: Ja om naar de oorlog te gaan en zijn broer was uitgeloot.  
INTERVIEWER: en zijn broer was uitgeloot, ja. En weet u nog iets over zijn militaire loopbaan?  
RESPONDENT: neen, en ik heb het gevraagd aan mijn neven en het is niemand die daar iets van weet.  
INTERVIEWER: Het is dus niet dat hij vertelde over de oorlog? 
RESPONDENT: neen, nooit, nooit. Mijn moeder heeft over van alles verteld maar wat hij in de oorlog 
gedaan heeft, ik zeg het zat hij just achter het front of ik heb geen flauw geen flauw flauw idee van. 
Van mijn vader weet ik bepaalde dinges, maar van hem niet. Niets… 
 
INTERVIEWER: En kunt u zich herinneren of hij klaagde over zijn been of ja klaagde hij veel?   
RESPONDENT: Ah ja hij kon niet stappen hè.  
INTERVIEWER: Hij had nog veel pijn?  
RESPONDENT: Wat het juist was, dat- als we hem zagen en als hij stapte was dat met die twee 
krukken.  
INTERVIEWER: Ja, dan was dat met die twee krukken.  
RESPONDENT: En als beroep had hij om zijn gezin te onderhouden schoenen maken, waar hij is dus 
heel de dag kon zitten. En daarmee iets – ja zat hij hele dagen hè, dat schoenmaken gebeurde in de 
keuken hè.  
INTERVIEWER: ja ja  
RESPONDENT: Zat hij dus aan het raam, daar waren zo twee ramen en hij zat aan één raam en de rest 
was de keuken.  
INTERVIEWER: Ah ja zo!  
RESPONDENT: Ja de keuken was niet zo groot zulle.  
INTERVIEWER: En de mensen kwamen dan bij hem thuis?  
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RESPONDENT: Ja de mensen kwamen dan in de keuken met hun schoenen naar binnen, dus ja al die 
schoenen lagen daar dan allemaal. Ja ja dat was, hygiënisch zal dat wel niet geweest zijn.  
INTERVIEWER: Haha. 
RESPONDENT: We kunnen het ons allemaal niet meer zo goed voorstellen hè 
INTERVIEWER: Ja dat is waar. 
RESPONDENT: En dat allemaal dankzij de oorlog.  
 
INTERVIEWER: Amai, en kunt u zich nog iets herinneren of er bepaalde objecten waren in het huis 
over de oorlog, zoals medailles of bepaalde foto’s  
RESPONDENT: denkt na – werd er over die oorlog nooit gepraat. Dat werd daar nooit- het enige wat 
ik daarvan weet is van mijn moeder en en dat zij beleefd heeft. Maar hij over zijn- waar hij heeft 
gezeten zei ze altijd dat ze het niet wist omdat hij daar niets over zei.  
INTERVIEWER: Ja er waren dus ook geen medailles ofzo?  
RESPONDENT: vrouw kijkt met een bedenkelijk gezicht- nooit gezien, nooit gezien. 
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Maar hij is wel vier jaar van huis geweest.  
 
INTERVIEWER: Kreeg de familie dan brieven ofzo van hem? Heeft uw moeder ooit een brief gehad? 
RESPONDENT: Mijn moeder heeft daar, mijn oma kon niet lezen of schrijven dus… ik weet niet… 
INTERVIEWER: Ah ja zo natuurlijk. 
RESPONDENT: Ik weet niet als er iets kwam dat die zogezegde Bertha dan- ja dat was een bijkomend 
probleem. 
INTERVIEWER: Ah ja dat heeft nog een grotere invloed.   
RESPONDENT: Zij kon dat dus niet. En mijn moeder is dus van heel- je kan dat best vergelijken met al 
die vreemdelingen dat die kindjes in het tweede of derde studiejaar zitten en dat ze mee met hun 
mam naar de winkel of naar de dokter gaan om te zeggen- bij mijn moeder was dat juist hetzelfde in 
die stijl.  
INTERVIEWER: Ah ja.   
RESPONDENT: Awel dat mijn oma wel Nederlands, allèè ja dialect sprak hè.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: Ja. 
 
INTERVIEWER: Dus speelde uw opa ooit met u?  
RESPONDENT: Nooit. 
INTERVIEWER: Nooit?  
RESPONDENT: Ik heb daar nooit willen blijven slapen. Dus de oudste zus van mijn moeder, die 
woonde daar dus in, die is nooit getrouwd geweest, dat is de enige die nooit, en dus die heeft altijd – 
die deed dan veel, maar ze kon ook niet lezen of schrijven. Ze was voor het huishouden. Ze ging 
werken, ze werkte in de wasserette van de stad, ze is daar dan ook in verongelukt. Uhm en 
uiteindelijk door- dus ze hebben altijd ook genoten van haar inkomen. Met dat zij is gestorven- is zij 
verongelukt op het werk, is zij in een kokende kuip vol met Loch gevallen. Vanbinnen en vanbuiten 
was dat allemaal derdegraadsverbranding ze heeft nog een paar dagen geleefd in intensieve en dat is 
het. Doordat een arbeidsongeval was hebben oma en opa daar pensioen van getrokken. En ze 
hebbende kinderen hebben dat zo gedaan dat voor elk de helft was, dus voor oma de helft en voor 
opa, zodanig dat hij oma niet kon zonder geld zetten.  
INTERVIEWER: Amai ja.  
RESPONDENT: Want dat geld dat is altijd een groot probleem. Dus de dag dat opa- ja hij is eerst 
gestorven. Uhm was het geen probleem ze had onmiddellijk dat pensioentje van haar dochter. Zij 
heeft er eigenlijk voor gezorgd – doet teken van tussen aanhaal tekens- dat ze een onbezorgde oude 
dag gehad hebben.  
INTERVIEWER: Ja, amai.  
RESPONDENT: Ja. 
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INTERVIEWER: En u vertelde dat u nooit wou blijven slapen bij uw grootouders, ging u daar dan 
wekelijks op bezoek of?  
RESPONDENT: mijn moeder ging wel wekelijks op bezoek, ter ondersteuning van mijn oma, ging er 
dus regelmatig naar toe, uhm ik weet niet of ik daar ooit alleen naar toe ben geweest. En die tante 
die lokte mij altijd. Ik was het oudste klein meisje. 
INTERVIEWER: Ah ja. 
RESPONDENT: Dus uhm ja die – lacht- zij kocht ieder jaar een nieuwe kerststal, zij had dus dat was 
hare dada en ik kreeg die altijd van het jaar daarvoor. En zo ieder jaar hahaha, en wat ik wel graag 
deed was samen met haar een keer naar boven gaan en een keer in de kast gaan kijken, dat was een 
kast met laden. En daar stonden zo allemaal dozen in met kerstbollen, met mika. Je zag dan op al die 
bollen af en toe moest ze met mij een keer naar boven -glimlacht van nostalgie-  
INTERVIEWER: Haha. 
RESPONDENT: Ja dat was het enigste wat ik daarboven ging doen. De rest niks, juist een keer de 
bollen gaan bekijken. Ja… en ja met Nieuwjaar, gingen iedereen daar Nieuwjaren, dat wel.  
INTERVIEWER: Jullie hadden dus wel samen familiefeesten?  
RESPONDENT: Oh neen neen, dat was bij Nieuwjaar dag en ’s morgens een aperitiefje, zoals ze dat nu 
zeggen, en dan trok weer iedereen weg. Ja, dat was…. Ja die oorlog heeft heel dat leven om zeep 
geholpen. Voilà, dat was- zoals ik al zei, die rijkswachters- het zouden rijkswachters geweest zijn die 
daar dus op af gingen op die klacht- die hebben hem dus laten tekenen dat hij dat al had van voor de 
oorlog. Hij had dat niet, dat was een feit. Wat hij just had dat weet ik ook niet. Stilte- Dat ze hem niet 
meer moesten hebben aan de spoorwegen, dat er maar iets aan moest mankeren. Anders moesten 
ze hem terugnemen.  
INTERVIEWER: Ja…  
RESPONDENT: Dat is zo het grote verhaal.  
INTERVIEWER: Ja amai echt, ik heb al wat interviews gedaan maar dit is toch wel een heel ander 
verhaal. Het is wel interessant 
RESPONDENT: Om de verschillende dingen te zien. 
INTERVIEWER: Ja om de verschillende dingen te horen. Ja uw moeder was al geboren voor dat de 
oorlog uit brak hè?  
RESPONDENT: Ja, mijn moeder is geboren in ‘7.  
 
INTERVIEWER: Ja en had ze daar dan wel herinneringen aan? Had ze dan wel een leuk thuis?  
RESPONDENT: Ja ja, ze zei: hij was heel goed voor de oorlog en hij is teruggekomen en dat was, ja 
een beest.  
 
INTERVIEWER: Hoe benoemden jullie zijn invaliditeit, hadden jullie daar een naam voor slecht ter 
been was?  
RESPONDENT: Neen…  
 
INTERVIEWER: Zag u uw grootvader als een invalide?  
RESPONDENT: Goh ja met die krukken. Speelden we daar dan soms een keer mee. Wat hij ook had 
een martiné ken je dat?  
INTERVIEWER: Neen. 
RESPONDENT: Awel je had een stok met allemaal lederen riempjes. En als het hem te veel was van de 
kinderen- ook met zijn eigen kinderen in de tijd- dan sloeg hij met die riempjes. 
INTERVIEWER: Amai.  
RESPONDENT: Dat was vroeger in, die dinges. Maar ja hij had dat. Ik heb hem dat ooit een keer zien 
gebruiken naar die oudste- dus ik zie dat hem gebruiken en ze sloeg terug met haar korsetten. Haha 
ik ben nooit meer gegaan.   
INTERVIEWER: Amai. 
RESPONDENT: Ja het was niet meer dezelfde man meer na de oorlog. En ik kan me dan ook 
voorstellen als je daar dan toekomt achter vier jaar miserie, wat het uiteindelijk is. En je komt thuis in 
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een stal terecht met vijf wilde kinderen, dat is allèè dat wederkeert hè. Ik kan me dat perfect 
voorstellen hè.  
INTERVIEWER: Tuurlijk ja.  
RESPONDENT: Maar ja, die kinderen konden er ook niet aan doen hè.  
 
INTERVIEWER: En op de school van uw moeder wisten ze dan dat haar vader invalide was?  
RESPONDENT: Goh, ze hebben heel negatieve ervaringen gehad op de school. Zij waren altijd de 
arme dutskes.  
INTERVIEWER: Ah zo.  
RESPONDENT: En zij gingen- het is niet zo ver van hier waar Opa woonde dat is niet heel ver van hier, 
dat bestaat niet meer ze hebben dat huis afgebroken. En zij gingen naar de katholieke school een 
beetje verder in, hier niet zo heel ver vandaan en zij moesten langs de achterkant binnen, de armen 
kant hè.  
INTERVIEWER: Ah hoe?  
RESPONDENT: Dus de voorkant van de school, de presentatie en ze hadden vanachter dan ook een 
poortje en dus de armen kinderen die niet betaalde gingen langs achter binnen en de andere gingen 
langs voor binnen. 
INTERVIEWER: Is dat echt? Dat heb ik nog nooit gehoord! 
RESPONDENT: Ja… ja ja. 
INTERVIEWER: Amai.  
RESPONDENT: En…. Ja altijd achteruitgestoken. Dus zo hebben ze zich altijd gevoeld, 
achteruitgestoken door de armoe, want ze zijn dus echt in Armoede grootgebracht altijd. Als hij dan 
terug was dan was het wel iets beter. Maar in de tijd – die vier jaar in de oorlog met oma dat was 
beneden alles hè.  
INTERVIEWER: Ja ja… 
RESPONDENT: Dat was beneden alles.  
 
INTERVIEWER: En voor u? En zag u uw grootvader als een invalide? En heeft u daar ooit reacties 
van gehad op school ofzo?  
RESPONDENT: Neen dat was, neen dat was- heeft nooit een rol gespeeld.  
INTERVIEWER: Neen heeft nooit een rol gespeeld?  
RESPONDENT: Neen. Ik had daar ook geen- als hij gestorven is ik heb daar ook geen emotie over 
gehad. Ik had daar geen- ja was hij opa, maar had ik daar niets mee.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Had ik daar niets mee.  
Stilte 
Vandaar dat ik daarom zo verbaasd als mijn ene neef allèè -een tijdje daar heeft gewoond- hoe dat 
die met opa, hoe die met dat kind omging. Gah dat ik zeg:’ Gij hebt een opa gehad, maar wij niet 
zenne.’  
INTERVIEWER: Neen, dat is echt vreemd inderdaad.  
RESPONDENT: Ja dat is… dat is ten gevolge van de oorlog.  
 
INTERVIEWER: Weet u of dat ze ooit publieke reacties hebben gehad op zijn invaliditeit ofzo? Zo 
met die krukken?  
RESPONDENT: Dat kan, hij was gekend met zijn krukken.  
INTERVIEWER: Hij was wel gekend in het dorp?  
RESPONDENT: Ah ja, hij kon zonder die krukken niet weg.  
INTERVIEWER: En werd hij geholpen als hij?  
RESPONDENT: Meisje dat weet ik niet zenne. Zie ik hem altijd zitten achter zijn werkbank.   
 
INTERVIEWER: Ja en moesten de kinderen hem helpen met iets? Zoals huishoudelijke taken? 
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RESPONDENT: Oh ja het huishoudelijke taken hebben ze altijd moeten doen, alles. En dat was ook 
schoon verdeeld. Ik heb een beetje vergeten hoe het zat hoor, wat mijn moeder mij daarover 
vertelde. Als het iets met geld was dat moest gebeuren, zoals boodschappen dan was het mijn 
moeder. Mijn moeder was diegene die. De volgende Leontien die moest de kleintjes wassen, want 
die drie kleintjes waren er en dus die groten moesten die kleinen verzorgen.  
 
Interviewer: Oei een klein secondje ik zie hier dat het geluid gaat uitvallen, dan ga ik even kijken of 
het hier nog werkt… Ik ga dat hieruit doen, want het is al vaker geweest dat het geluid uitviel. Sorry 
hè, dat is zo hè met de technologie van vandaag hè. Ik ga eens even kijken of ik geluid heb, maar ik 
denk het wel, ja! Ja sorry hè, maar ik zag dat het uitgevallen was dan kan ik beter ingrijpen hè.  
 
RESPONDENT: natuurlijk. Dus elk van die kinderen hadden een taak, dus uhm de oudste moest veel 
poetsen. En alles draait om die drie kleinen. Lacht – ’S avonds als die drie kleinen- dat is nog zoiets 
dat mijn moeder dikwijls vertelden, ze hadden zo een kindervoiture en als die kleintjes lastig waren 
dan moesten ze daar mee gaan wandelen. Dus die drie in die voiture, het zal niet van het zachtste 
geweest zijn. Dan- Mijn moeder zei dan: ‘en we gaan ze nemen en nu, benen niet hè. En dan gingen 
zij weg en gingen ze spelen buiten en zodanig dat ze van drie kleine gasten af waren. Ja ja ja… dat 
was uhm, ze hebben zeer lang goed aan elkaar gehangen.  
INTERVIEWER: De oudsten bedoelt u dan?  
RESPONDENT: Ja de vijf oudste, die ja Leonie de hele oudste dat was goed met iedereen, die was een 
beetje speciaal ook. En dan Ceriel dat was ook speciaal die was verstandelijk en die heeft veel 
geschilderd. Uhm die was postbode geworden, maar die was altijd zo depressief, die durfde zich niet 
te stellen tegen pa.  Dus dat was… Ja het is hij ook hij die dan wel veel later zelfmoord gepleegd 
heeft. Ja en die drie zussen die overbleven hebben dat wel goed gedaan en nu de neven en nichten, 
we hadden elkaar een hele tijd niet gezien en nu hebben we elkaar teruggevonden.  
INTERVIEWER: Ah ja dat is wel mooi.  
RESPONDENT: Een van die Amerikanen, de van na de oorlog was er dus twee dochters en een zoon, 
één daarvan was een tweeling een zoon en een dochter. En die zoon is naar Amerika en die had twee 
zoons. Eén die hier geboren is en ene die vele jaren later in Amerika geboren is. Die ene was 
Amerikaan en is dus naar Vietnam gemoeten. En die gaga weer gekomen, die heeft uiteindelijk ook 
zelfmoord gepleegd. En dan de kleinste de jongste heb ik een keer gezien toen die vier jaar was. En 
drie jaar geleden ben ik met familie naar Miami geweest en zo. En hij woont daar vlakbij en zijn we 
hem gaan bezoeken.   
INTERVIEWER: Ah ja? 
RESPONDENT: Ja en ik moet zeggen het was fantastisch! We hebben mekaar- hij lijkt sterk op zijn 
vader, zoals ik zijn pa gekend heb, maar het was fantastisch. We hebben twee heel mooie dagen 
gehad. Dat is- ja ge voelde dat hij- ja we kende elkaar niet, één keer hebben we hem gezien toen hij 
vier jaar was, ik was in de twintig, misschien 21 jaar en uhm neen dat was wel leuk. Die andere van 
New York ben ik ook gaan bezoeken, maar dat vond ik maar triestig, was echt zielig. Hoe dat ze 
allemaal, tja is de gang van het leven.  
INTERVIEWER: Dat is waar…  
Zou u eens uw moeder kunnen beschrijven wat voor een persoon dat was?  
RESPONDENT: Een zeer dapper iemand. Uhm want met iemand met een stijf been door het leven 
gaan… - haalt een foto van haar moeder- Dat is ook niet alles, dat mens heeft nooit kunnen dansen, 
dat mens heeft nooit kunnen lopen. Het is al een beetje vergaan dat was als ze vijftig jaar getrouwd 
waren.  
INTERVIEWER: Ja ja.  
RESPONDENT: Uhm… Ja ze is sterk, sterk uhm met veel verantwoordelijkheidszin, neen dat is ben 
daar goed bij geweest. Ze is 92 jaar geworden.  
INTERVIEWER: Amai. 
RESPONDENT: Bijna 92 jaar… 
INTERVIEWER: Dat is toch al. 
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RESPONDENT: Ja ze had gehoopt dat ze ging sterven zoals opa, want hij heeft een hartaderbreuk 
gehad en hij is van de eerste keer dood, maar ze heeft dat geluk niet gehad.  
INTERVIEWER: Oh, ocharm.  
RESPONDENT: Ja ze is dan ook een stuk ouder geworden.  
Stilte en kijkt naar de foto van haar mama. 
Neen ben ik daar altijd- waren ze altijd- mijn opa was van de kant van Mertens is niet naar de oorlog 
gemoeten. Uhm en die waren zelfstandigen, zelfstandig schrijnwerker, want zij zijn ‘Mertens’ uhm 
van de soort van adel, want ik heb daar een stamboom hangen.  
INTERVIEWER: Oh amai, heerlijk!  
RESPONDENT: En die gaat dus terug tot 1416.  
INTERVIEWER: Amai, dat is wel. 
RESPONDENT: Ja en uhm, en dat is altijd overgegaan naar de oudste zoon, opgerold op de kleerkast 
en uhm van mits dat ik alleen ben is het voor mij hè. 
INTERVIEWER: Dat is wel iets heel speciaals, zoiets heb ik nog nooit gezien.  
RESPONDENT: Ja dat is een echt heraldisch stuk, met al de aanverwanten stukken, ah ja al die 
echtparen die… Al die aanverwanten familie zit daar ook tussen. Ergens hadden ze nog iets van ja, 
een begrafenis- als ik mijn plechtige communie moest doen dat was in ‘48 na de oorlog dus dat was 
ook niet veel hè. Op een bepaald moment moesten wij als kinderen toen een wit kleed hebben voor 
de eerste dag en een gekleurd pak met andere schoenen en een hoed voor de tweede dag. Mijn pap 
moest ook twee kostuums hebben, zij waren van Brugge en uhm in Brugge was de gewoonte ja  
INTERVIEWER: Haha. 
RESPONDENT: En was daar zo ergens iets in, ja kijk.  
Stilte 
Neen mijn moeder kon- dus was zij tijdens de oorlog ook een jaar met mij alleen geweest.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: En hadden ze een huis gekocht dat nog niet afbetaald was en mijn opa, mijn opa 
Mertens zei: ‘Verkoop dat huis’. Want ze kreeg dus als omdat hij soldaat was 117 frank- denkt na- per 
week of per maand ik weet het niet meer. Het was 117 frank dat het was dat ze kreeg. Was natuurlijk 
niet veel nodig om te leven met twee. En zei mijn opa: ‘Verkoop dat huis’. ‘Neen’: zegt ze, ‘mijn huis 
verkoop ik niet.’. Ze had wel met de mensen van wie ze dat huis had gekocht de afspraak gemaakt 
dat ze uhm ze niet afbetaalde zolang het oorlog was. Gewoon zorgen dat ze de interest had. En ze 
heeft- ze is er dus in geslaagd. En uhm want een van die jongere zussen werkten in een atelier en 
daar waren zo werkjes die thuis konden gebeuren en heeft zij dus altijd zo thuiswerk gedaan om de 
eindjes aan elkaar te knopen. En als mijn vader teruggekomen is van de oorlog is hij gaan werken 
eerst als schrijnwerker uhm en dan als hulp bij de politie en dat was nachtwerk en dan kon hij 
overdag een aantal uur gaan werken en zo konden ze op die manier van dat huis terug te betalen ja.  
INTERVIEWER: Amai, ja dat is toch zwaar.  
RESPONDENT: Ja ze hebben toch- ik ben opgevoed als je werkt dat je er dan ook komt. En dat 
hebben wij gedaan allemaal. En zo zit ik hier.  
INTERVIEWER: Hahaha.  
RESPONDENT Ja.  
 
INTERVIEWER: En ik vroeg me ook nog af of dat uw grootvader en grootmoeder hoe dat ze elkaar 
hebben leren kennen?  
RESPONDENT: Op een trouwfeest.  
INTERVIEWER: Op een trouwfeest.  
RESPONDENT: En hij moest juist vertrekken en hij ziet daar een jong meiske- ja zo is het verhaal hè 
haha- jaja en ja kijk zijn ze sebiet getrouwd en naar Charleroi gegaan.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: Zonder elkaar blijkbaar goed te kennen.  
INTERVIEWER: Haha. 
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RESPONDENT: Ja dat was… Maar een trouwfeest van wie of wat? Mijn opa moet nog veel zusters en 
broers gehad hebben. Ik weet van die familie dat van die mensen weet ik daar ook niets van hoor. Ik 
weet dat hij zuster had, die in ‘13 naar Canada is uitgeweken en een ander zuster die in Moeskroen 
woonde. Toen mijn moeder ziek was van die knie moest ze speciale voeding hebben en dat kon hij 
niet betalen. Dan is ze een tijd bij die zuster in Moeskroen geweest. Maar daar werd ze gepamperd 
maar mijn moeder was dat niet gewoon.   
INTERVIEWER: Ah ja natuurlijk. 
RESPONDENT: Dat heeft dus niet zo heel lang geduurd want zij kon daar niet aarden zonder haar 
broers en zusters en ga jah… 
INTERVIEWER: Ja ja…  
RESPONDENT: Het zou misschien beter zijn, het zou misschien niet zo ver gekomen zijn met die knie, 
want ja TB dat is uhm…  
 
INTERVIEWER: ja... Zijn er nog momenten dat u denkt aan uw grootvader?  
RESPONDENT: -denkt na- goh… Als we- Als we een van mijn neven de oudste van de groep die lijkt 
wel sterk op hem.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Ja vroeger had hem zo schoon haar maar nu heeft hij geen haar meer. Die heeft dus- 
die lijkt daar wel op. Ik zeg hem dan: “gij zijt just bompa, gij.”  
INTERVIEWER: Hahaha. 
RESPONDENT: Ja, het is alleen maar in het zicht hoor.  
 
INTERVIEWER: Heeft u ook bepaalde dingen geleerd van uw grootvader of grootmoeder?  
RESPONDENT: Neen neen… niets.  
 
INTERVIEWER: Als u terugdenkt aan uw grootvader met welk gevoel is dat dan?  
RESPONDENT: -denkt na- Ik moet zeggen, het is maar eigenlijk de laatste jaren en ik weet eigenlijk 
ook de aanleiding niet, maar dat ik ook een beetje begrip ben beginnen opbrengen voor zijn 
gevoelens toen hij terugkwam, daar hebben ze nooit over gesproken. Ze hebben altijd van hun 
gevoelens gesproken van die vreemde man die binnenkwam, maar er is nooit iemand die gedacht 
heeft: die man komt binnen in plaats van dat gezellig huisje van vroeger en zijn brave kindjes vond hij 
daar zo’n nest, met zich als een beest te gedragen is het niet opgelost maar het is wel menselijk om 
van zo te reageren. Ja dat heb ik de laatste jaren geleerd, en dat ja de gevolgen van de oorlog.  
INTERVIEWER: Ja… Amai. 
RESPONDENT: Maar ik zeg ik vind het leuk en goed van als we samenkomen dat iedereen het goed 
stelt.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: We hebben allemaal gestudeerd, de een wat meer dan de ander. We hebben allemaal 
een goed job gehad, als je ziet van waar ze uitkwamen. Allemaal met te werken.  
 
INTERVIEWER: Dus denkt u, dat de invaliditeit van uw grootvader invloed heeft gehad op u als 
persoon? Of dat de oorlog invloed heeft gehad op u als persoon?  
RESPONDENT: Ah dat we er misschien wat harder voor gevochten hebben om iets te bereiken. Dat 
we ons ouders uit die armoede wilden geraken, dat ze ons gestimuleerd hebben om er ook niet in 
zaten.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Want zij hebben het heel lastig gehad, zij zijn de slachtoffers geweest, wij niet, dankzij 
ons ouders.  
 
INTERVIEWER: Dus u bent wel heel trots op uw ouders?  
RESPONDENT: Jazeker, zeker, zeker weten, zeker weten, want ze hebben er veel voor moeten doen 
en ze hebben me altijd gesteund. Ja want ik ging naar de sociale school gaan, ik had mijn middelbaar 
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afgedaan, maar ja geld je weet zelf hoe duur het studentenleven is als je dan geen geld hebt. En dan 
had ik- ik had dus een economische opleiding gedaan daarvoor, dus ik kon goed typen. Ik had wel 
een machientje gekregen van ma en pa en ik begon mijn cursus te typen. En mijn medestudenten 
zagen dat, en waren er die zeiden: “type dat er een keer bij voor mij.” En op den duur typte ik elk 
blad in zeven exemplaren.   
INTERVIEWER: Huh amai?!  
RESPONDENT: Dus één exemplaar voor mij en die andere exemplaren verkocht ik voor een frank. 
INTERVIEWER: Ah ja zo?  
RESPONDENT: En op die manier kon ik mij een paar nylonkousen kopen.  
INTERVIEWER: Zo ja, dat is nog slim gezien ook. 
RESPONDENT: Ja ja, maar ik moest er wel voor werken hè?  
INTERVIEWER: Ja ja natuurlijk!  
RESPONDENT: Moest mijn moeder verpleegster mogen worden hebben, lijk ze gewild had, had ik het 
niet zo moeten doen, maar het was het enigste middel, want ik wou doen wat de andere deden en 
de andere waren gelukkig dat ze niet moesten werken ja  
INTERVIEWER: Dat is waar.  
En heeft u ook kinderen?  
RESPONDENT: Neen, ik heb niets anders gehad dan miskraam. 
INTERVIEWER: Oh.  
RESPONDENT: Tot mijn grote spijt. 
INTERVIEWER: Sorry  
RESPONDENT: Ja… 
 
INTERVIEWER: En ik vroeg me ook nog af of dat u vandaag de dag een ander beeld heeft over 
mensen met een handicap, doordat u vader zelf ook invalide was?  
RESPONDENT: Ja ik heb heel mijn leven geleefd met mijn moeder die gehandicapt was.  
INTERVIEWER: Ook dat… 
RESPONDENT: Dus uhm, het kan iedereen overkomen hè, ik heb 35 jaar geleden borstkanker gehad, 
ik heb ook de nodige operaties ondergaan hè, waardoor ik- het belet me niet van dinges te doen, 
maar ik moet er wel mee leren leven.  
INTERVIEWER: Ja… 
RESPONDENT: Maar het ergste, ik ben maatschappelijk werker hè, dus ik heb een beetje van alles 
gedaan. Ik heb veel lesgegeven, ik heb ook nog gewerkt op een adoptiewerk 
INTERVIEWER: Oh amai. 
RESPONDENT: Uhm ik ben dan gerechtelijk inspecteur geworden en vermits dat mijn man werkte in 
Gent en ik Brussel werkte, en na acht jaar wonen in Brussel te wonen niet meer zag zitten om altijd 
over en teweer te rijden, heb ik ander werk gezocht en dan heb ik uhm ben ik terechtgekomen wat 
nu het CLB noemt. En ik heb altijd gewerkt met kinderen van het lager onderwijs. – kleuter en lager 
onderwijs. Maar mij n grootste betrachting is altijd geweest dat ze konden lezen en schrijven.  
INTERVIEWER: Ah ja...  
RESPONDENT: Als ge dat niet kunt. 
INTERVIEWER: Dat is waar. 
RESPONDENT: Dan zijt ge een sukkel. Dat is veel erger dan een stijfbeen als ik het zo mag uitdrukken. 
Dat is het ergste wat je kan overkomen, niet kunnen lezen en schrijven. Dan zie je wat er met mijn 
grootmoeder gebeurd is en dan zie je dat in mijn werk zat, al die mensen die ik tegenkom die het niet 
kunnen. Die als ze een papiertje kregen- je zag dat direct het een rekening was, maar ze zagen niet 
hoeveel en nadien het verscheurde en dan nog dieper in de miserie zaten. Als ge- ik vind dat het 
ergste wat iemand kan overkomen niet kunnen lezen en schrijven.  
INTERVIEWER: Ja, dat is eigenlijk wel waar, ik heb daar nog nooit zo over nagedacht. 
RESPONDENT: Ja dan zijt ge voor alles afhankelijk van iemand.  
INTERVIEWER: Ja dat is waar.  
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RESPONDENT: Ik heb zo ooit voor een kind, dat in het zesde- die zat toen al in het zesde studiejaar en 
haar oma die woonde: met oma, de dochter en de kleindochter samen. En die oma komt op een 
goeie dag bij ons en dat ze zich zorgen maakt over haar kleinkind. En ik weet niet hoe het kwam, 
maar eigenlijk was daar niet zoveel speciaals met dat kind. Dat ging niet schitterend, maar toch. En 
op een dag is die oma dood. Gewoon wist zij dat? Maar wat valt er me dan onmiddellijk op: die 
moeder die ik nog niet had gezien kon niet lezen of noch schrijven. Dus die oma was dus eigenlijk iets 
aan het voorbereiden, ze zal dat gevoeld hebben dat ze, want er moet hier iets gebeuren want die 
dochter was het enigste wat ze kon doen was haar handtekening zetten. En ze ging naar de winkel 
met een cheque want ze werkte als poetsvrouw in het UZ en ze werd met een rekening en ze had dus 
cheques en in de winkel moesten ze dan het bedrag invullen.   
INTERVIEWER: Ah ja zo, amai… 
RESPONDENT: Ja en als ze daar iets anders invulde, ja want ze had ook- goh ik heb daar nog 
budgetbeheer mee gedaan? Maar jongens toch als ze niet kunnen lezen of schrijven- daarom mijn 
gevecht. Ik vind dat dus spijtig met de m-decreet, ik ken het fijne er niet van, maar dat ze dus ja als 
het niet gaat in het lager onderwijs zijn ze beter in het buitengewoon het is ook niet ideaal, daar gaan 
ze tenminste nog iets leren. Ik heb er nog gehad, dat ik bepaalde scholen binnenkwam tegen dat er 
PMS was hè waren die leerlingen er nooit. Anders zouden we kunnen ontdekken dat ze niet konden 
lezen of schrijven of konden rekenen. Ja, ik geloof echt met de ervaringen van oma en de gevolgen 
van niet te kunnen lezen of schrijven dat dat voor mij het belangrijkste is van te kunnen door te 
komen.  
INTERVIEWER: Ja ja ja… hm hm.  
RESPONDENT: Ja dat is, zeker nu, ik kon niet computeren ben ik gestopt met werken kwam dat juist 
op. En dan goh mijne man die was niet voor al die dinges en zo. En wat gebeurt er dan, ik volg Spaans 
en we kregen een reis- omdat we hadden gewerkt aan een project voor Europa. En uhm naar Finland 
maar ik moest kunnen computeren, kan ik dat niet. ‘Awel je moet dat leren’ en dan hebben ze me 
dat daar geleerd. Volgde een cursus hè, Europa zal de helft bij betalen. Heb ik dat gedaan, sedertdien 
doe je voort he en ben ik nu heel blij.  
INTERVIEWER: Haha. 
RESPONDENT: Dat ik die stap gezet heb.  
INTERVIEWER: Ja het is ook handig hè vandaag de dag is alles met computers.  
RESPONDENT: Dat is het. 
INTERVIEWER: Je kan niet meer zonder eigenlijk.  
RESPONDENT: Ja kunt ge het u voorstellen wat er allemaal aan u voorbij gaat zeker nu als je niet kunt 
lezen of schrijven, want dan kan je ook niet met een computer werken hè?  
INTERVIEWER: Ja jazeker. Dat is waar, dat is waar.  
RESPONDENT: Neen.  
 
INTERVIEWER: Ik had nog één vraagje dat ik nog  
RESPONDENT: Ja zeg maar.  
INTERVIEWER: Ik vroeg me af of dat u grootvader een gerespecteerd figuur was in het dorp? Weet 
u daar nog iets van?  
RESPONDENT: -denkt na- Wat- ik weet dat niet  
INTERVIEWER: Neen. 
RESPONDENT: Uhm maar die ene neef die daar gewoond heeft, heeft verteld dat de kinderen zich 
om hem te plagen, je kent hoe dat kinderen zijn. Hij zat aan het raam, maar het licht mocht niet 
branden – doet teken van *ping ping* dat kost veel geld- en dus die gasten gingen zich voor het raam 
installeren zodanig dat hij niets zag. Hahaha. 
INTERVIEWER: Haha. 
RESPONDENT: Haha, ja meer kan ik u er niet over vertellen, ik weet het niet. Ik weet niet of dat een 
rol gespeeld heeft, hij was een van de vele he geweest zijn ja.  
 
INTERVIEWER: En ging hij nooit naar speciale feesten voor mensen die invalide waren?  
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RESPONDENT: Neen nooit. Nooit heeft daar niets, neen.  
INTERVIEWER: Hij zat ook niet bij de nationale federatie ofzo?  
RESPONDENT: Neen. 
INTERVIEWER: Neen.  
RESPONDENT: Ik weet- ja gezien dat ze hem alles hebben laten aftekenen?  
INTERVIEWER: Ah ja natuurlijk?  
RESPONDENT: Moest ik dat nu gaan lezen, zou ik daar een fotokopie van gaan pakken, maar in die 
tijd… Had ik zelfs nog geen fototoestel. 
INTERVIEWER: Haha. 
RESPONDENT: Ik veronderstel dat die dossiers er nu nog zijn? 
INTERVIEWER: Ja ja dat kan wel. Dat kan wel teruggevonden denk ik.  
RESPONDENT: Ja dat is, dat werd dus verteld en moest ik toch wel een keer gaan weten wat er werd 
verteld wel juist is hè en het was juist. 
INTERVIEWER: Ja amai. Wat ik me nu afvraag kon uw grootvader dan ook niet lezen en schrijven?  
RESPONDENT: Awel dat hij kon wel meer dan zijn, maar in welke mate dat hij die terminologie kon 
lezen?  
INTERVIEWER: Ja ja – Dat ze misschien zeiden van: hier onderteken dat maar dan is het terug inorde?  
RESPONDENT: -knikt ja- Indien zin, ja … Hij was niet, mijn oma was niet erg snugger en gelukkig heeft 
geen een van ons allen daar iets van!  
INTERVIEWER: Hm hm. 
RESPONDENT: Maar hij was- neen- voordat schoenmaken, hij maakte nieuwe schoenen en al hè! Dus 
dat is niet niks hè. 
INTERVIEWER: Dat is waar. 
RESPONDENT: Maar zijn jargon van, dat zal wel niet vet geweest zijn, dat zal wel niet vet geweest 
zijn.  
INTERVIEWER: Ik ga nog eens kijken of ik een vraag ben vergeten.  
RESPONDENT: Ja.  
 
INTERVIEWER: uhm… Kunt u zich herinneren of hij een psychologisch letsel aan de oorlog heeft 
overgehouden? Zoals nachtmerries ofzo 
RESPONDENT: Ik weet niet. Hij vertrouwde niemand, enkel een of andere goede vriend die niemand 
van de kinderen vertrouwden. Maar de kinderen vertrouwden die niet, dus die vriend. Die hem hielp 
voor vele dingen, maar de kinderen vertrouwden dieje man niet. Maar hij geldzaken dat deed hij 
altijd zonder zijn kinderen. Want toen hij dood was dachten ze, van hoe hij altijd zo gierig was, dat ze 
wat geld gingen vinden- haha- ze hadden zelfs niet genoeg voor zijn begrafenis.  
INTERVIEWER: Oh. 
RESPONDENT: Ja… dus ze verdachten die man dat die met dat geld weg was, hoeveel geld wat geld? 
Bij alle begrafenissen. Ja ja… neen open tegenover zijn kinderen was hij zeker niet, zeker niet 
tegenover die vijf oudste niet. Dat was echt een breuk. Dat was echt een breuk.  
Stilte  
Ja die oudste hebben daar veel van afgezien.  
Stilte  
Ja dat huisje dat is nog niet zo lang geleden dat is afgebroken. Een jaar of tien misschien. Er is in die 
buurt veel verandert.  
INTERVIEWER: Dat was ook hier in Ledenberg?  
RESPONDENT: Ja hier, de brug over aan de andere kant. Ja… Ja ik ben echt terug naar mijn roots hè.  
INTERVIEWER: Ja haha inderdaad.  
RESPONDENT: Ja van Brussel en dan naar Zwalm.  
INTERVIEWER: haha. Ik zelf ben van Zonhoven, van den Limburg. 
RESPONDENT: Van den Limburg. 
INTERVIEWER: Ja dat had je misschien al gehoord.  
RESPONDENT: Ja ja, dat is. 



 
142 

INTERVIEWER: Dat is logisch hè. 
RESPONDENT: Dat is logisch dus dat is altijd. Uw taal verandert door het milieu waarin je terecht 
komt hè.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: Ik herinner mij, ik heb dus tien jaar in Brussel gewerkt. En mensen die mij- ik ben hier 
wel in Gent blijven ik woonde dan wel in Zwalm maar werkte in Gent. En waren dus mensen die ik 
kenden van de studententijd en die zeiden: ‘Wat spreekt gij nu voor een taal.  
INTERVIEWER: Hahaha. 
RESPONDENT: Ja zat daar voor de helft frans tussen hè.  
INTERVIEWER: ah ja haha. 
RESPONDENT: Dat is automatisch hè, als je hele dagen met mensen in het frans moet spreken.  
INTERVIEWER: Inderdaad.  
RESPONDENT: Ik heb nog zo van die momenten dat het automatisch frans spreek, dingen die je u 
eigen maakt. Een taal is een levend instrument. 
INTERVIEWER: Dat is waar. 
RESPONDENT: Dus uw taal evolueert, wij hadden onderhand een collega van Peer. 
INTERVIEWER: Ah ja die kunnen er wat van hè.  
RESPONDENT: Hahaha.  
INTERVIEWER: Hahaha. 
RESPONDENT: En als zij naar huis telefoneerde dan verstonden wij daar geen woord van.  
INTERVIEWER: Dat is zoals ik niks versta van het Brugs accent, dat vind ik echt heel moeilijk om te 
verstaan.  
RESPONDENT: Awel ja mijn opa, mijn andere opa die sprak Brugs. Uwe boy en uwe sjeule haha. Uwe 
boy is uwe pull.  
INTERVIEWER: Aaaah ik dacht al haha.  
RESPONDENT: En Uwe sjeul is uwe emmer.  
INTERVIEWER: Ah ja haha. 
RESPONDENT: Ja ja een beetje polyglot zijn hè. Dat was uhm. 
INTERVIEWER: Zo ik heb al mijn vragen gesteld!  
RESPONDENT: Ja dan zal ik van dat een kopietje maken, het is enkel dat hè?  
INTERVIEWER: Ja ja dat is heel goed, danku.  
 

4.8.  Bert Peeters  

RESPONDENT: Het bewijst ook wel dat ze niet trots op waren. In die zin, in die tijd werden gebreken 
zal ik maar zeggen daar werd niet mee geshowd hè.  
INTERVIEWER: Neen, neen.  
RESPONDENT: Dat is mijn grootvader en zijn arm ligt op de schouder van zijn broer. Ge ziet dat aan 
het slap handje.  
 
INTERVIEWER: Dat was zijn slechte arm? 
RESPONDENT: Ja zijn slechte arm, zijn rechterarm, ja een slap handje hè. 
Dat zijn die pali plage. 
INTERVIEWER: Ongelofelijk. 
RESPONDENT: Het drama is wel ik bezit niet de originele foto’s, maar ik heb die foto’s ooit met mijn 
oude computer gescand. En ik heb toen de eerste bladzijde gescand en dat zijn toevallig de foto’s van 
de oorlog. En ik heb die nog niet zo lang geleden op mijn ouwe computer teruggevonden en kunnen 
saven.  
 
INTERVIEWER: Maar het oude fotoalbum is weg of? 
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RESPONDENT: Nonkel, mijn moeder heeft die ooit aan mijn nonkel gegeven. Dat moet in 2010 zijn. Ik 
heb het u gezegd hè, die familie die is… die generatie van mijn ouders, dat is geen simpele generatie, 
overal waar ik kom dan is dat van “ja bij ons is dat ook”.    
INTERVIEWER: Dat is gewoon in elke familie denk ik.  
RESPONDENT: Ik zou me niet kunnen voorstellen dat ik met mijn broers ruzie zou kunnen maken. 
Echt niet, ik denk echt dat we andere mentaliteit hebben. Wij laten elkaar ook meer met rust, pas op 
hè, dat is ook de periode van de opvoeding, als in gezin met elkaar moeten alles doen. En dan komt 
die periode dat je uit elkaar, maar aan een nonkel gegeven en heeft hem niet meer. Ik ben er 
geweest wanneer was het…uhm…  
INTERVIEWER: Dat is een drama! 
RESPONDENT: Vorige maand? Ja dat is, ik vind dat ook een drama. Hij begon met uitvluchten en ik 
heb toen geantwoord dat het bij zijn thuis moet liggen. Hij heeft een kleindochter die geschiedenis 
studeert en die heeft een familie werk gemaakt. En daar is dat album ook voor gebruikt geweest. 
En… de oudste tante de oudste dochter, oudste kind van mijn grootvader is ook aan het dementeren, 
dus daar kunnen we ook niet meer terecht.  
INTERVIEWER: En als je aan die studente vraagt?  
RESPONDENT: Dat heb ik al gedaan direct met een mail, maar die zei: “ik heb dat bij kerst bij mijn 
opa.” Dus ik had ook gezegd dat hij niet moest zoeken naar een doos op zijn zolder maar dat hij moet 
kijken in zijn kast. Zijn huis staat er maar een beetje slordig bij. Ik hoop dat het nog naar boven komt. 
Maar ik heb toevallig de scoutsclub genomen in hoge resolutie, in hoge resolutie, dat is mijn geluk. 
INTERVIEWER: Ja wat een geluk.  
RESPONDENT: Maar dat is zo een oude scanner en dat paste er eigenlijk niet op. Ik moest eigenlijk 
een bladzijde per foto, een hele toestand. Ik ben dan zo er verder mee doorgegaan. Ik heb die dan 
terug afgegeven aan mijn moeder.  
INTERVIEWER: Maar de rest van het album waren ook foto’s van jouw grootvader.  
RESPONDENT: Ja gans zijn leven. Dat zijn die versagels maar dat is niet mijn grootvader, ik herken 
daar ook geen broers in. Dat is ook niet zo makkelijk dat ik die broers er niet uit kan halen. Maar dat 
zijn dus die… Het stond er ook bij geschreven. Dat is een album dat mijn grootvader niet gemaakt 
heeft. Dat is gebeurd in jaren 70, dan zijn al de losse foto’s daarin geplakt geweest. En mijn tante 
heeft daar dan wat bij geschreven. En dan bompa wie is dat en wat is dat? En dat zijn dan die tekstjes 
hier.  
INTERVIEWER: Ongelofelijk, schitterend! 
RESPONDENT: Dat is hier mijn grootvader in avers in het opleidingskamp. Die witte tenten, let op de 
witte kiel, de stokken die ze vasthebben, mijn grootvader met zijn sjaal aan. En dat is mijn 
grootvader, dat is de reden dat ik op zoek ben gegaan in Evere, dit zou waarschijnlijk in mijn 
grootvader zijn dossier staan. Die man die dat gefotografeerd heeft, volgens mij is die foto wel 
scherp maar is dat een oud mens die al die dossiers van de honderd jaar in Brugge. Dat is zijn naam 
en zijn nummer: George en de nummer eronder. Dat is denk ik, maar je ziet er zo onder een teken 
aan hangen en ik herken die mentaliteit van het leger we hebben een achtergrond nodig, we doen 
een paar dekens of zoiets en daar een bordje dan. 
INTERVIEWER: Ja ze houden het zelf niet vast hè.  
RESPONDENT: Neen volgens mij zit dat aan de knop [duidt aan de kraag van een hemd] 
INTERVIEWER: Daar ga je zeker een scherpere afbeelding vinden.  
RESPONDENT: Dat probeer ik wel te vinden. Dit weet ik niet wie dit is, dat zijn mensen in 
legeruniform, niemand die het weet… dit is ook heel mooi. Hier staat op Beth 373 voor Lucion, die 
foto’s zijn helemaal aan het verdwijnen, dus mijn foto’s zullen de enige zijn die zullen overblijven. En 
dat nonneke stuurde hij elk jaar 500 Belgische frank naar toe.  
INTERVIEWER: Moh. 
RESPONDENT: Ja… Het nonneke van Zonnebeke. Ik heb nu gevonden dat die in Haver gezeten 
hebben, maar die zijn dan gevlucht met hun delegatie. Is het nu in Lucion of in Haver, ik weet het niet 
maar dat nonneke heeft hem verzorgd. Het zal een jong nonneke zijn. Maar op die foto is het 
duidelijk dat het geen oude foto dat moet een foto zijn 50 jaar erna zijn gemaakt, toen was dat al een 
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oude non. Ik vermoed dat zij toen een jonge non was en mijn grootvader stuurde elk jaar daar 500 
frank naar toe. En in die tijd 500 frank. Die stuurde ook altijd een kaartje terug waarin ze zei: “dat ze 
voor jullie ging bidden en vooral voor mijn moeder, die de jongste was.” Dat wist mijn moeder mij 
nog te vertellen. Ik herinner mij nog heel vaag dat daarover gesproken werd. Ja… Het zit allemaal zo 
ver. En dit zijn de vier broers na de oorlog. Ge zit dus hier zijn slechte arm. Hij heeft wel zijn 
rouwband aan. En Arthur dat is de oudste, dat is Laurent die vrijgesteld was, ik heb zijn zoon nog 
gebeld een maand geleden. Ik had die man nog nooit gezien of gesproken. 
INTERVIEWER: amai!  
RESPONDENT: En dat is leuk, om dan die familie te leren kennen.  
INTERVIEWER: Ja ja. 
RESPONDENT: En die ging ook eens opzoek gaan naar foto’s, vooral van het gezin, want ik heb geen 
foto’s van mijn moeder bijvoorbeeld. En dan als laatste de jongste zoon.  
INTERVIEWER: Alle tof jong.  
RESPONDENT: Dus daar heb ik dus allemaal originele foto’s van. Dat zijn de maten in de opleiding, en 
uhm dat is hetzelfde. Dat zijn de foto’s die Arthur ons dus gaf, dat is van zijn vader. Dat is de foto die 
je daarjuist gezien hebt. En dat zijn die krantenartikeltjes. [Haalt nieuwe foto’s boven] dit is mijn 
grootvader, zo heb ik hem goed gekend natuurlijk. Hij ziet er een norse man uit, maar dat was hij niet 
hoor. Ik heb dat ook gevraagd aan mijn nonkel, ik vroeg: “was dat een strenge vader?” “Helemaal 
niet, helemaal niet”. Is geen norse man ook niet streng, … 
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Geen grote prater, … 
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Maar eigenlijk iemand die van nature uit wel waar mensen naar opkeken blijkbaar.  
INTERVIEWER: Had jouw vader een goede band met… 
RESPONDENT: Mijn moederskant hè 
INTERVIEWER: Ah ja ah ja ah ja. 
RESPONDENT: Ja. Mijn moeder die spreekt veel over haar vader. Ook in dergelijke situaties. 
 
INTERVIEWER: Jouw moeder leeft nog?  
RESPONDENT: Ja mijn moeder leeft nog, ja die is 75. Mijn moeder was de jongste. De oudste dochter 
die leeft ook nog hè in de 80, maar die is aan het dementeren. Dat is wel spijtig want daar konden we 
nog meer verhalen van gehoord hebben.  Dat is zijn trouwfoto, dit is een artikeltje, dat ben ik met 
mijn ouders, dat feest herinner ik mij nog heel goed hoor. 50 jaar huwelijk, in de jaren 70 en dan nog 
een verhaaltje over de obus. Dat zijn pas dingen die ik later gezien heb.  
INTERVIEWER: Ja. Dit is iets wat de kinderen zelf gemaakt hebben?  
RESPONDENT: Ja… neen, het dit is uitgebracht in een krantje van het rustoord waar hij zat.  
INTERVIEWER: Oké.  
RESPONDENT: Ja. …George Peeters ten rusthuis, die ... in rechtervoorarm: dit is ook een mooie: 
dames en heren… dat hij een beetje aan zijn eer had… Toffe mannen!  Zin die niet verstaanbaar is. Nu 
al die teksten zijn hierin verwerkt. Eigenlijk alles wat ik verteld heb. En dat is die tekst, ik heb daar 
ooit iets van, waar hij eigenlijk aan het vertellen was van tegen die journalist waarvan hij eigenlijk de 
nonkel letterlijk zijn woorden neemt op te schrijven, het is erg door elkaar: 14 oktober vertrekken 
naar Diksmuide de trein, samen met de Vadinks en de koster. Een stuk kaas van George samen 
opgegeten. Eten was heel belangrijk voor mijn grootvader. Als kind echt wel dikwijls meegemaakt.  
INTERVIEWER: Is het waar?  
RESPONDENT: Ja dat is me echt bijgebleven. Zijn hof maar ook zijn manier, zoals echte boter, dat had 
iets mythisch iets magisch. Als er over boter werd gesproken dat was voor hem iets heiligs. Daar 
deed hij veel moeite voor, ook tijdens de tweede wereldoorlog. Er is geen dag geweest dat er geen 
echte boter in huis was. Die deed zelfs echte boter op zijn frieten. 
INTERVIEWER: Wat, op zijn frieten? Hahaha. 
RESPONDENT: Eten was voor hem, dat eten moest lekker zijn, daar kon hij enorm van genieten.  
INTERVIEWER: En dat was ook een belangrijk moment?  
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RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: Van de dag?  
RESPONDENT: Ja en zijn tomaten onder de vensterbank en eten. Dat was iets speciaals.  
INTERVIEWER: En wat was dat van zijn tomaten?   
RESPONDENT: Zijn tomaten. Hij kweekte zijn tomaten en liet ze daar dan rijpen en ik zie die nog 
allemaal liggen op zijn vensterbank zijn tomaten. Appels, iedere dag zijn appel.  
 
INTERVIEWER: Wie kookte er dan thuis?  
RESPONDENT: De grootmoeder, neen hij was vooral bedreven in het eten  
Hahahaha ze lachen  
RESPONDENT: Neen, eten was voor hem belangrijk en dat moest eten voor zijn dingen van kwaliteit 
zijn zoals echte boter, vlees en snoep dit en dat. Dat was belangrijk, maar in zijn verhalen kwam dat 
ook telkens terug, dat eten ook maar ook het gebrek aan eten en voorgesteld in zijn jeugd gebrek 
aan en voor zijn opleiding heeft hij ook gesproken over honger, kwam altijd terug honger. Daar 
moest hij bijna vechten voor eten, hij heeft daar zelfs straf voor gekregen. Soms zijn er zo verhalen, 
die ik niet durf te vertellen omdat ik niet weet of ik die als kind gefantaseerd heb, dat is zo een 
verhaal dat in mijn hoofd zit, ik heb dat nooit meer terug gehoord. Dat hij een keer straf heeft 
gekregen en dat hij te snel of te vlug van de soep of dat hij pakte terwijl hij het niet mocht pakken. 
Dat zit in mijn hoofd maar ik weet niet vanwaar het vandaan komt, ja dat is het probleem he. Als dat 
nu als kind, dat zijn dus wel verhalen die in mijn hoofd zitten. Ik denk als ge in mijn hoofd zou kunnen 
teruggaan, zo ver mogelijk en ge zou daar tekst van kunnen maken. Dan ben ik er zeker van dat mijn 
grootvader de eerste teksten, dat mijn grootvader toch in mijn jeugd een enorme impact had.   
INTERVIEWER: Ja…  
RESPONDENT: Zeker weten. 
INTERVIEWER: Hm hm 
RESPONDENT: En daarmee zitten er ook verhalen in mijn hoofd en heb ik dat nu gehoord, heeft hij 
dat verteld? Is dat wel waar? Is hij geschoten door een scherpschutter? Terwijl er in mijn hoofd, 
scherpschutter, … Ik zag hem zo over de loopgraaf en dat een kogel hem, zo zag ik dat. Uhm er zijn 
dus in mijn fantasieverhalen beginnen te ontstaan en ik weet ook niet of dat het waar is, is dat echt? 
Maar op een of andere manier moet ik dat toch ergens opgevangen hebben.  Zo sentimenten, als 
kind.  
INTERVIEWER: En na verloop van tijd construeer je zelf he.  
RESPONDENT: Ja. Je kan dit dus een keer op je gemak nalezen hè. Dan hier in het depot, de officier 
controle zijn dat die man zijn beroep in de stad uitoefenen, goudsmid maar men hield George in het 
depot, 800 man. Heeft daar voor het eerst zijn boek Frans geleerd. Zijn broer gesneuveld Jan Peeters. 
INTERVIEWER: Maar dat is nu een interview …? 
RESPONDENT: Met mijn grootvader.  
INTERVIEWER: Met jouw grootvader 
RESPONDENT: Door een journalist. Dat is geschreven toen dat hij honderd jaar werd.  
INTERVIEWER: Dat is wel interessant, hij spreekt over zichzelf in de derde persoon? Of heb ik het 
misverstaan? 
RESPONDENT: Het is mijn nonkel die het geschreven heeft hè.  
INTERVIEWER: Aaah.  
RESPONDENT: Mijn nonkel stond erbij en journalist en bompa en het is eigenlijk mijn nonkel die 
letterlijk geprobeerd heeft zinnen te schrijven zoals mijn grootvader vertelde. Dat is gesprek zoals wij 
door elkaar bezig zijn. Is dat natuurlijk ook gebeurt en je merkt dat verhalen zitten soms door elkaar. 
Maar het leuke is dat er echt zinnen komen die mijn grootvader die hij letterlijk uitgesproken heeft 
hoor. Maar het vertalen van het West-Vlaams naar het Nederlands. Hier “ik ben een gelukkige 
jongen”. Mijn grootvader en zijn broer zouden nooit zo met elkaar gesproken hebben.  
INTERVIEWER: “Ik zen een gelukkige jong” 
RESPONDENT: Het zal eerder zijn van “ik zen een sjansjaar” of zoiets in de aard. Ik ben een gelukkige 
jongen, ga je dat zo vertellen. Dat zou mijn grootvader nooit gezegd hebben. Maar hier vertelt hij dus 
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ook over het depot blijkbaar. Hij spreekt hier over een veldhospitaal bijvoorbeeld ook, waar dat er 
ook aalmoezeniers waren. Ah van die Engelsman, die boot en alles… hij heeft alles verteld. Ik ga u dat 
doormailen is dat goed? Ik ga u gans mijn boek doormailen.  
INTERVIEWER: Je moet je daar zeker niet… Ik zou dat leuk vinden.  
RESPONDENT: Uiteindelijk ga ik daar ook profijt hebben van.  
INTERVIEWER: Hahaha, absolute. 
RESPONDENT: Voila. 
INTERVIEWER: Een van de dingen die ik nog van plan ben, is eigenlijk een keer naar die plek gaan in 
Port Villez, om een keer te zien wat…  
RESPONDENT: Weet je wat ik van plan ben?  
INTERVIEWER: Neen.  
RESPONDENT: Ik ga met mijn fiets het ganse rijk doen.  
INTERVIEWER: Is het echt? Jaaa?  
RESPONDENT: Ik ga beginnen in Sint-Michiels uiteraard, ik wil fietsen via Diksmuide en dan zo naar 
de haven en dan ga ik zeker zijn Sint-Andries gaan bezoeken, verwittig me als ge gaat, … 
INTERVIEWER: Ja Ja, we kunnen wel een keer samen.  
RESPONDENT: Dan naar… dus naar de Saint, waar hij bij de beenhouwer gewerkt heeft. Waar hij dan 
die affiches zag ophangen, naar Le Mont waar dat het kamp was, van zijn opleiding en wou ik naar 
Port-Villez dat komt dan tegen, waar ze, Aalingkerken waar ze gelost zijn uiteindelijk en rond 
kappelen naar. Dat is wat er zo direct in mijn hoofd zit, maar ik wil dat helemaal in mijn alleen doen 
zulle.  
Hahahaha  
INTERVIEWER: Ja ja ja …  
RESPONDENT: Dat is een beetje een afsluiten van dit hoop ik, en daar zo een beetje een sportieve 
uitdaging. 
INTERVIEWER Absoluut, dat is wel een serieuze toch. 
RESPONDENT: Ik moet mijn leven veranderen van de dokter. Ik moet bewegen.  
Hahahaha. 
INTERVIEWER: Ik herken dat wel, dat ik ook wel… Ja we hebben ook wel een zittend beroep ook hè. 
Als je lesgeeft in een aula dan ben je natuurlijk wel bezig in een aula maar ook ja...  
RESPONDENT: Ja een… dingen maken, duurt ook zo langs als iets. Maar ik heb mijn leven verandert 
hoor. 
INTERVIEWER: Ja?  
RESPONDENT: Sinds een jaar of zes terug, wanneer moet dat nu geweest zijn, toen mijn kinderen, 
mijn zoon is nogal sportief, dat scheelt als kinderen krijgt en die zijn sportief.  
INTERVIEWER: Ja. 
RESPODENT: Die was een lid van een soort triatlon club, maar voor kinderen, dat was leuk hoor. Dat 
zijn zo zwem-loop competities, dat is niet zoals triatlon dat je iemand halfdood ziet komen. Daar 
zwemmen ze wat, fietsen ze wat. 
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Die zwem-loop, was enkel zwemmen en lopen. 
INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: Fietsen is ook gevaarlijk op die leeftijd he. Maar hoe oud was onze Lars toen, acht of 
negen jaar. En nu, ja ik zat me ’s avonds dood te werken en mijn vrouw en de kinderen gingen dan 
samen zwemmen en op een dag zei ik, nadat de dokter zei je moet toch eens je leven gaan 
veranderen, weetje wat ik ga gewoon mee gaan in plaats van door te werken elke avond, awel kijk ik 
ben lid van club, actief haha en die zin dat ik mee train met de zwemmers, lopen gaat niet meer met 
mijn knieën. Maar ik fiets zoveel mogelijk.  
INTERVIEWER: Amai, sjiek!  
RESPONDENT: Maar ik help hem vooral, met bevoorrading, eten halen en zo van die dingen.  
INTERVIEWER: amai.  
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RESPONDENT: En daarmee heb ik dat opgepikt, en ik kan dat niet loslaten, want ik waarschuw u! Hoe 
oud zijt gij? 
INTERVIEWER: Raad een keer?  
Hahaha. 
RESPONDENT: Jonger als ik.  
INTERVIEWER: Ja... 
RESPONDENT: Ik durf dat niet te zeggen. Dat moogt ge me niet aandoen.  
INTERVIEWER: Hahaha, uhm, wacht nu ben ik zelf aan het denken 35. 
RESPONDENT: 35, Awel dat gaat komen, binnen een jaar drie of vier of vijf ofzo. Hebt gij kinderen?  
INTERVIEWER: Ja, twee.  
RESPONDENT: Ja ja. 
INTERVIEWER: het zijn nog maar kleintjes.  
RESPONDENT: Dan gaat gij stiller en stiller en stiller vallen, omdat gij harder gaat werken, en hard 
werken. 
INTERVIEWER: Ja dat is nu al.  
RESPONDENT: Het hard werken voor u is niet bewegen, haha… 
INTERVIEWER: Ja dat is stilzitten hè. Ja waarschijnlijk.  
RESPONDENT: Ge moet dat gezin hebben en dat gezin gaat voor hè. 
INTERVIEWER: Ja  
RESPONDENT: En ge geraakt eigenlijk, ik besef dat nu, ja iedereen beseft dat uiteindelijk wel. Op een 
bepaald moment ga je gewoon zeggen: nu moet ik mijn leven aanpassen. Want als je dat blijft doen 
dan… 
INTERVIEWER: Ja maar ik denk dat we dat nu al, want mijn vrouw werkt ook aan de universiteit. Ik 
denk dat we dat nu al hebben… 
RESPONDENT: Zijn het nog jonge kinderen? 
INTERVIEWER: We hebben een dochtertje van een jaar en half, en een zoontje van zes.  
RESPONDENT: Ja kijk nog zo klein.  
INTERVIEWER: Wat zeg je? 
RESPONDENT: [gemompel] Mijn zoon is vijftien, en mijn dochter is achttien. En zo’n vijf a zes jaar 
geleden had zo nu kan het …. 
INTERVIEWER: Als ze klein zijn dan zijn ze hele tijd thuis. Dan ben je gebonden hè.  
RESPONDENT: Jip, maar als je op tijd erbij zijt 
INTERVIEWER: Ja…  
RESPONDENT: Dit zijn dingen die nog niet gesorteerd zijn. Die hangen nog aan elkaar.  
INTERVIEWER: Hm. 
RESPONDENT: Dat zijn die kranten. Dat zijn de foto’s: dat is mijn grootvader, al oud hè.  
INTERVIEWER: Jaja bij de koning  
RESPONDENT: Bij de koning.  
INTERVIEWER: Daar was u ook bij. 
RESPONDENT: Nee, Dit zijn mijn nonkels. 
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Ik heb ook nog foto’s met mijn dochter in zijn armen. Kijk dat zijn wij allemaal. Hier is 
mijn., en hier ik ben wel fel verandert haha. 
INTERIVEWER: Ja, toch wel.  
RESPONDENT: Hier met mijn vrouwke, dat is mijn grootvader, mijn broer, mijn nicht, al mijn neven 
en nichten en mijn vrouw zit daarbij. Al mijn neven en nichten waren al getrouwd.  
INTERVIEWER: Een grote groep hè.  
RESPONDENT: Ja ja … en dit zijn de nonkels en tantes. 
INTERVIEWER: Ah nog breder!  
RESPONDENT: Dat is mijn grootvader, zijn oudste dochter, zijn tweede oudste kind en dochter, dan 
kwam dacht ik Jan, en Jan zit hier, en dan kwam Jozef en dan kwam mijn moeder en daar staat mijn 
moeder. 
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INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: En dan de aangetrouwde neven en nichten. Dat is natuurlijk voor u iets minder 
interessant.  
INTERVIEWER: En denk je dat jouw moeder ook bereid zou zijn om over haar vader te spreken? 
RESPONDENT: Eigenlijk zou gij... eigenlijk zouden we de familie bij elkaar moeten brengen… maar dat 
gaat niet, dat is al jaren en jaren. Zeker die twee krijg je niet [wijst naar de twee zonen]. Mijn moeder 
is tot Maria, ook een heel gedoe, want zij is naar een home moeten gaan. Dat is met advocaten en 
notarissen. Tante Maria heeft me nog veel verteld, eigenlijk het meeste en mijn moeder natuurlijk 
hè. Eigenlijk zouden we die twee aan tafel moeten krijgen hè, want dat moet lukken hè, want ik wil 
dat mijn moeder niet het contact verliest met tante Helena. Dat is dikke zever zulle,  
INTERVIEWER: Ik weet niet of het, ik heb al een keer een gesprek gedaan met twee mensen, daarvan 
heb ik toch het gevoel, dat de herinneringen in het gedrang komen. Dat ze elkaar wat beginnen te 
beïnvloeden. Dus wat mij in het bijzonder zou interesseren, is dat jouw moeder de opvoeding 
ervaren heeft, door haar vader.  
RESPONDENT: Die kunnen daar veel over vertellen. Het is heel moeilijk om dat na te vertellen.  
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Zowel tante Helena, eigenlijk allemaal hebben vooral daarover gesproken.  
INTERVIEWER: Dat zou mij enorm interesseren.  
RESPONDENT: Ze kunnen daar veel over vertellen... 
INTERVIEWER: Om een beetje die context te kunnen reconstrueren. Het is zoals je daar net al zei, 
met onze ideeën over opvoeding kunnen wij dat niet meer begrijpen, dat was totaal anders. Ik heb al 
eens een gesprek gevoerd en die zei: “mijn vader was een super strenge gast en wij moesten 
binnenkomen aan tafel zitten en onze handen op tafel leggen, dan kwam die binnen en deed die zo 
op zijn glas [daarop tikken] en dan mocht er gesproken worden” 
RESPONDENT: Zo was mijn grootvader helemaal niet.  
INTERVIEWER: Helemaal niet. 
RESPONDENT: Neen, dat zijn die kranten, van zijn jonge jaren. Die artikels die daarvan geschreven 
zijn die tekst dat hij aankomt. Dat zijn voor mij persoonlijk ook niet de meest interessante teksten 
INTERVIEWER: Hm hm. 
RESPONDENT: Dat is... in een van die regionale bijdrage vermoed ik, van de krant. Waarom is dat nu 
niet interessant, omdat ja ik wist dat allemaal al, ja dat is zowat, wat oppervlakkig. Dat is trouwens 
dat van jou afgeprint.  
INTERVIEWER: Ah ja dat is mijn artikel.  
RESPONDENT: Wat ik daar heel interessant aan vind, dat je op het einde verwees dat ze daar ook niet 
allemaal met hun dikke goesting zaten. Dat herkende ik ook wel via mijn kaarten eerlijk gezegd. Gans 
die setting van die haven, het depot en dat is eigenlijk het hoofdstuk dat ik het interessantste vind. 
Vooral van mijn grootvader. Die loopgraven pfff dat was eigenlijk, dat was heel erg, maar ik denk niet 
dat dat zo boeiend geweest is, in die zin, dat het alle dagen op elkaar leken letterlijk. En mijn 
grootvader heeft…, ik heb nooit geweten dat hij daarover verteld heeft, dat hij daar gevochten heeft, 
of dat hij een Duitser de keel had afgesneden of zo. Maar dat is ook wel de reden, dat ik die achtste 
linie documenten ook wel te pakken wil krijgen.  
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Hij heeft daar ook niet zolang gelegen. Hij heeft maar vier a vijf maanden daar in die 
loopgraven gezeten. Uhm, dat verhaal van dat hospitaal en de haven en Port-Villez ik denk dat voor 
zijn leven veel belangrijker is geweest. 
INTERVIEWER: Er is een tentoonstelling geweest in het, ben je daar al geweest? Heb je het gemist? Ik 
ook.  
RESPONDENT: Neen, ik snap dat niet, ik zou daar onmiddellijk naar toe gegaan zijn, maar ik heb dat 
compleet… Ik luister al weleens naar de radio. 
INTERVIEWER: Is er geen catalogus van?  
RESPONDENT: ja die heb ik. De boek hè. Ik zal hem u meegeven... 
INTERVIEWER: Ah ja.  
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RESPONDENT: Ik heb hem juist uit.  
INTERVIEWER: Is het waar?  
RESPONDENT: Ja ik heb hem juist uit. Hij is tamelijk algemeen, zulle.  
INTERVIEWER: Ik zal eerst eens kijken of dat ik die ergens nog kan kopen.  
RESPONDENT: In de standaard boekhandels.  
INTERVIEWER: Ja?  
RESPONDENT: Waar ik ook eens wou naar kijken, was die biografie van die verpleegster. Er is één 
verpleegster in Loncin die alles opgeschreven heeft en gepubliceerd. Dat wil ik zeker ook nog.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
De bel gaat 
RESPONDENT: En uhm… Ik ga effekes kijken.  
INTERVIEWER: Jazeker 
 Onderbreking 
RESPONDENT: Dat heeft mijn vader verteld. Een tekstje van op het internet in het Frans, dat heeft 
mijn vader verteld. [Bladert tussen papieren]. Aan het front… ik probeer een beetje… ik ben een 
slechte geschiedkundige hè.  
INTERVIEWER: hahaha, ik ook. Ik ben ook heel wanordig. 
RESPONDENT: Dat is diezelfde foto van de boot. 
INTERVIEWER: Dat van die boot dat moet je proberen uit te zoeken. Ik wil je daar ook zeker mee 
helpen, want dat interesseert mij ook enorm eigenlijk.  
RESPONDENT: Ik zou drie dingen willen uitzoeken eigenlijk, die boot sowieso en ik zou heel graag het 
rodekruis bed 373 of dat ze nergens… ik weet dat ze een deel kwijt zijn van hun archieven, maar niet 
helemaal. Dat zou ik heel graag, hij heeft daar toch zeven maanden gelegen dus.  
INTERVIEWER: Toch wat sporen achterhalen.  
RESPONDENT: Maar hier staat: boottocht van de haven aangekomen aan invalide Belgische soldaten 
in oorlog als herstelverlof. Paulina vier maanden op de Seine. Ik vermoed, je ziet dat aan de lokalen, 
dat ze daar gewoon lagen. [Brabbelt iets binnensmonds]. Dat is nadien bijgeschreven  
INTERVIEWER: Ah ja. 
RESPONDENT: Ja het staat hier hè.  
INTERVIEWER: Weet je ook niet wie dat gedaan heeft?  
RESPONDENT: Ik vermoed toen dat die album gemaakt werkt 
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Het is dus duidelijk Engels, je ziet het aan de Engelse vlag.  En is er ook een tweede 
foto met gezagsdrager, afgevaardigden van de rijkswacht en een af andere generaal.  
INTERVIEWER: Ook op dat schip gepakt?  
RESPONDENT: Ook op dat schip gepakt. Uhm dat is alles wat ik heb, maar ze kennen het niet in 
Engeland. Dus solidariteit, rijke Engelsman, boot, soldaten die 
INTERVIEWER: Je zou een keer moeten kijken op website de “welcome trust”. Dat is de belangrijkste 
bibliotheek op vlak van geschiedenis in de geneeskunde en die heeft een enorm fotoarchief ook, 
goed gedigitaliseerd en gecatalogiseerd en misschien dat je daar die oude Paulina in tikt,  
RESPONDENT: Ik heb ook al een paar website aangeschreven. 
INTERVIEWER: Ah ja?   
RESPONDENT: Ja maar ik weet niet of het dat is hè. Welcome van Welkom hè?   
INTERVIEWER: Welcome trust. 
RESPONDENT: Ik heb in de aard gezien dat als je daar een soldaat in wilt opzoeken, dat je de naam en 
hop, en toen dacht ik: hm dat is wel anders georganiseerd dan bij ons. 
INTERVIEWER: Hahaha.   
RESPONDENT: Dat is wat ik plots in mijn gedachten kreeg, hm.  
INTERVIEWER: Heb je het museum zelf bezocht? 
RESPONDENT: Ja, ik had niet te veel tijd, maar ik was daar ‘s ochtends binnengekomen, ik had dat 
moeten zoeken en dan vond ik dat, oh ik wil iets zoeken over bompa, ik weet niet hoe. En toen 
zeiden ze, ja al onze tafels zijn bezet, kijk kom van de middag terug en ik zeg: “moet ik dan een 
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nummertje pakken?”. Neen, jij bent dan meteen aan de beurt. Dan heb ik het museum bezocht ’s 
middags, ik heb daar doorgelopen er was een tentoonstelling... Tot halverwege want toen was het 
terug tijd op en dan om aan de archieven te geraken, uhm en dan heb ik toch nog het laatste restant 
van de tijdelijke tentoonstelling kunnen zien, vond ik leuk maar ik zeg het, ik ben niet zo geboeid 
door die oorlog. 
INTERVIEWER: Neen maar, … 
RESPONDENT: Ze hadden wel een paar mooie stukken. Ma, voor de rest neem ik daar niet zoveel  
INTERVIEWER: Ik gebruik die woorden ook meer om weer te weten te komen op de manier hoe dat 
mensen met een beperking die veroorzaakt werden door een militair conflict hoe dat die bekeken 
werden.  
RESPONDENT: Er is nog iets wat me opvalt, als je foto’s van Port-Villez1 bekijkt dezelfde of nooit 
gebrekkige mensen zijn allemaal goed gezind hè. 
INTERVIEWER: Ja ja ja, dat is zo raar. 
RESPONDENT: Ja dat valt mij zo op.  
INTERVIEWER: Ja, dat kan twee redenen hebben dat kan zijn dat ze die foto’s gebruiken om het beter 
voor te stellen dan dat het was 
RESPONDENT: Je ziet daar geen, en hier ook trouwens, je ziet geen zielig hoopke mensen hè, in geen 
geval he.  
INTERVIEWER: Maar dat weten we uit onderzoek uhm uit Engeland, dat de zwaarste gemutileerde 
weggestopt waren, die waren in een kamertje achterin gestopt, diegene die armen of ledenmaten 
waren geamputeerd die zaten daar dus. De gezichtsverminkten die verstopten men. Ja…  
RESPONDENT: in de begin van de oorlog diegene die toen een arm kwijtwaren enz. die dachten dat 
maar eventjes was hè, die werden dan ergens geparkeerd en dus ze zouden dat wel, dat is een echte 
militair die is zijn arm kwijt, maar na een tijd… haha.  
INTERVIEWER: Je verwijsde naar drie dingen die je wilde uitzoeken hè? Die Paulina?  
RESPONDENT: Die Paulina. 
INTERVIEWER: Kwartet? 
RESPONDENT: En dan het depot met de haven en port-Villez, dat zijn mijn drie dingen die ik eigenlijk 
waar ik het meest vragen bij stel. Ook omdat ik overtuigd ben dat mijn grootvader, in mijn verhaal 
gebruik ik het woord gevormd, ik heb het gevoel dat die periode mijn grootvader het meest gevormd 
heeft. En zijn, ja dat herpakken, zijn leven herpakken en het gaat niet, wat is dat nu.  
INTERVIEWER: Het gaat niet, moeilijk gaat wel. 
RESPONDENT: zo van die dingen zo, en lees je dat hij daar les heeft gekregen heeft, hij heeft dat ook 
kunnen gebruiken dat kan niet anders, zo zelfstandig in zo ambachtelijk atelier. En als je weet dat het 
zo een armzalig gezin was, ze hebben ook geen stukken van de school, Sint-Michiels. Hij zal dus niet 
zoveel school gelopen hebben. Dan denk ik wel eerlijk gezegd dat mijn grootvader gevormd heeft. Ik 
weet intellectueel, karakterieel, gymnastiek en zoals ik mijn grootvader gekend heb, ga ik er eigenlijk 
vanuit dat het die periode is dat mijn grootvader gevormd heeft. En uiteindelijk ook neerslag heeft 
gehad op mij als kind.  
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Die wijsheid, die moeilijkheden overwinnen, ja dat is zo mooi het prentje dat ik 
probeer te volgen.  
INTERVIEWER: Ja… als ik ergens bijdragen aan kan leveren? Ik ga sowieso…. 
RESPONDENT: Ik ga u dit sowieso digitaal versturen. Ik ben oorspronkelijk gene schrijver, nooit 
geweest. 
INTERVIEWER: Ja 

                                                           
1 Te Port-Villez bevond zich het IMIO : Institut Militaire des Malades et Orphelins de Guerre. 

 Institut des Invalides in Woluwe. 
http://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&lang=FR&f_typedoc=images&q=Port-
Villez&p=1&f_creator=Agence+Rol.+Agence+photographique 

http://www.1914-1918.be/ecole_port_villez.php 

http://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&lang=FR&f_typedoc=images&q=Port-Villez&p=1&f_creator=Agence+Rol.+Agence+photographique
http://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&lang=FR&f_typedoc=images&q=Port-Villez&p=1&f_creator=Agence+Rol.+Agence+photographique
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RESPONDENT: Dat begint nu wel aardig te lukken, sinds dat ik lesgeef.  
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Maar ik moet wel zeggen, ik wel pas heel laat leren schrijven bijna, ik kon op mijn, ik 
moet even denken, op mijn dertigste kon ik de DT-regel niet onder de knie krijgen, ja.  
Hahaha. 
INTERVIEWER: Sommige blijven daarmee worstelen.  
RESPONDENT: Ik blijf daar nu nog altijd mee worstelen.  
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Ik ben ook iemand die rechts schrijft en links tekent enz. Daar zal ook wel iets 
aanhangen van dyslexie of zo zulle, maar ja in mijne tijd keken ze daar nog niet veel naar. Daarom 
vind ik het soms heel moeilijk om dingen te schrijven. Maar ik merk wel dat ik enorm begin te 
verbeteren. Dat is omdat ik nu mijn eigen cursussen schrijf, ik begin daar wat in te geraken.  
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Ja dit is kladwerk dus dat is op geen enkele manier verbeterd waardoor ik nu naar 
mijn vader ga gaan, die iedere fout op 500 meter op afstand al ziet. Ik waarschuw u, hèhè.   
INTERVIEWER: Dat is goed. Wil je dat niet houden, want als je het digitaal doorstuurt is dat ook goed 
voor mij.  
RESPONDENT: Het is wat jij het liefst hebt. Het voordeel als je het op papier hebt is dat je het ’s 
avonds eens kunt lezen.  
INTERVIEWER: Awel ja, ik lees niet op een scherm. Ik zou het ook sowieso moeten afdrukken.  
RESPONDENT: Daarmee dat ik het hier ook zo afgeprint heb. Om na te lezen. Ik ben hier wat aan het 
zoeken.  
INTERVIEWER: Zijn er nu dingen die ik beloofd heb aan u? uhm… 
RESPONDENT: Neen, we gaan wel contact houden. Als je naar Port-Villez gaat, je weet nooit dat het 
kan kunnen hè, ga ik heel graag mee zulle. Of als je hulp nodig hebt voor ietsje  
INTERVIEWER: Ik weet dat in de archief depot de Montel dat daar ook wel documentatie te vinden is 
over Port-Villez, maar dat zal meer over het functioneren van die instelling zijn. Maar misschien zijn 
daar nog foto’s of zo?  
RESPONDENT: Jij bent wetenschappelijk bezig, maar natuurlijk ik ben emotioneel bezig. 
INTERVIEWER: Tuurlijk. 
RESPONDENT: Ge ziet ook dat ik geen verwijzingen doe, ik ga dat wel later nog aan toevoegen. Want 
ik ga waarschijnlijk, ge hebt uw manuscript dat je me doorgestuurd hebt, staat er een brief van een 
soldaat die ook tegen zijn goesting zit, heel mooi. Uhm en goh… 
INTERVIEWER: In dat boek staan er nog brieven in. 
RESPONDENT: Ja ik vind dat een mooie insteek. Als ik dat een keer gebruik dan verwijs ik dat wel 
zulle. Zover ben ik nog niet, ik weet dat fout is van mij, want als je schrijft moet je eigenlijk 
onmiddellijk verwijzen want je vergeet dat ook h7. 
INTERVIEWER: dat is waar, dus ik ga jou dat linkje doorsturen van dat filmpje, wie weet…  
RESPONDENT: …Dit moet gij nog even doorbladeren…. 
INTERVIEWER: … Zit jouw grootvader erbij.  
RESPONDENT: Dit is ook zijn dossier hè 
INTERVIEWER: Ah Ja.  
RESPONDENT: Uhm. 
INTERVIEWER: Dat heb je ook. 
RESPONDENT: Ja dat hebben ze heel snel en spontaan doorgestuurd, dat moet ik wel zeggen.  
Stilte  
INTERVIEWER: Dat is de datum dat die gedemobiliseerd is denk ik en op dat moment ook zal zijn 
invaliditeit percentage bepalen.   
RESPONDENT: mijn moeder zegt altijd: “hij zou veel meer gehad kunnen hebben.” 
INTERVIEWER: Is het echt?  
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RESPONDENT: Ja, dat heeft ze een paar gezegd: “Och hij zou veel meer gehad kunnen hebben.” maar 
ik denk ook dat hij niet zo stond te springen ook, misschien ook wel omdat hij dan niet meer gewerkt 
zou kunnen hebben.  
INTERVIEWER: Hm hm, die chevrons dat waren die lijntjes he 
RESPONDENT: Ja en dat is ook zo een verhaal dat hij te laat was, met zijn vuurstrijders of wat is het 
daar en hij was daar te laat mee. Hij heeft dat achteraf nog moeten, uhm met terugwerkende kracht 
want hij was te laat of zoiets. Ik heb ook mijn grootvader ook dat kantje zo van allèè weet je… Ik ben 
ook zo.  
INTERVIEWER: Hahaha.  
RESPONDENT: Dat zat mee in dat dossier.  
INTERVIEWER: Ja ja. 
RESPONDENT: Eens dat ze dat meenamen heb ik dat erin gestoken. Hier is die zestig procent.  
INTERVIEWER: Ah ja. 22 juli heeft die…  
RESPONDENT: Kijk eens hoe mooi dat geschreven is. Toen schreven ze nog met kalligrafie hè. Zo een 
stom dossier maar kijk eens hoe mooi die kalligrafische termen 
INTERVIEWER: Ja. Die werden daarvoor op geleid hè die knechten… 
RESPONDENT: Ja. [Knikt ja] 
INTERVIEWER: zestig procent… Het depot d’invalides de guerres, had je zijn adres, maar na de oorlog 
is dat ook opgericht geworden in Brussel, en dat was eigenlijk het administratieve centrum waar alle 
invalide soldaten hun pensioen moesten aanvragen. 
RESPONDENT: En dat is waarschijnlijk daarvan?  
INTERVIEWER: Ja. Daar waren ellenlange wachtlijsten. Dat liep daar eigenlijk allemaal in het honderd.  
RESPONDENT: Ik kan het me zo voorstellen! 
Hahaha. 
INTERVIEWER: Want die moesten dan de kapitein raadplegen of de overste die dat konden 
bevestigen wat er gebeurd was, wat in het dossier.   
RESPONDENT: eigenlijk is dat logisch hè.  
INTERVIEWER: Ja want de staat ging eigenlijk zo betalen, dus men wilde zeker zijn dat het effectief 
had plaatsgevonden.  
RESPONDENT: Daarmee dat ik niet begrijp dat die, er moet een gerant zijn van die, dat is ook een 
interessant lijstje.  
INTERVIEWER: Die zijn allemaal weg hè, er is heel veel vernietigd geweest. 
RESPONDENT: Het schijnt, dat is pijnlijk…. Dat is gans in chronologie.  
INTERVIEWER: … (gemompel) Hier de 21ste januari daar zit die in Haver, en dan de 16de maart zegt 
men, dan gaat die eigenlijk naar Port-Villez.  
RESPONDENT: Ik ben niet zeker hè, staat die boot daar ook nog ergens bij?  
INTERVIEWER: Die boot… 
RESPONDENT: …vertrok die niet vanuit Haver?  
INTERWIEVER: Aaah. 
RESPONDENT: Volgens dat dingske dat we gezien hebben.  
INTERVIEWER: Dit is nog maar de 16de hè. Dus dan blijft die daar tot… 
RESPONDENT: Wacht ik ga even kijken. Want ik snap dat niet, ik snap dat niet.  
INTERVIEWER: Hij is eerst in Orion geweest dan naar Le Haver, dan pas na twee maanden in Haver.  
RESPONDENT: 21/01 is hij het hospitaal uit, “sortie” nu die doorkrapping heeft te maken met de 
boot. 21/01 tot 16/03 op die boot gezeten heeft.  
INTERVIEWER: Dat het tijdens de oorlog was.  
RESPONDENT: Ja ja. 
INTERVIEWER: Ah dat wist ik niet. 
RESPONDENT: Sortie l’hopital.  
INTERVIEWER: Waarschijnlijk zal hij naar het depot geweest zijn. En van daaruit op de boot en van 
daar weer doorgestuurd.  
RESPONDENT: Port-Villez. 
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INTERVIEWER: Ja Port-Villez, hier dat was ook voor de wezen. – dit was ook een administratief 
centrum.  
RESPONDENT: Wanneer heeft hij dan het leger mogen verlaten? Op 1/06?  
INTERVIEWER: Ja dat was hij officieel gemobiliseerd.  
RESPONDENT: Maar hoelang heeft die dan nog in Le Haver gezeten?  
INTERVIEWER: Dan heeft die daar nog even gezeten.  
RESPONDENT: Dit is wat hij zelf geschreven heeft. Hij schreef trouwens met zijn slechte arm, hij is 
blijven schrijven daarmee.  
INTERVIEWER: Moh?  
RESPONDENT: Dit heeft hij zelf geschreven.  
INTERVIEWER: Hij is overgebracht naar Le Haver, en dan naar Port-Villez. Tot 19, dat is raar  
RESPONDENT: Die chronologie is niet helemaal juist, daarom dat ik graag een keer naar Port-Villez 
wil. Om het juiste parcours te nemen. Toch zijn er foto’s van de barakken van Port-Villez. Nog geen 
foto’s gezien van het depot in Saint Adressen.  
INTERVIEWER: Hij is afgedankt op 1 juni 1919, maar hier zegt hij opnieuw het depot van Saint 
Adressen.  
RESPONDENT: Het woord Port-Villez heb ik nog nergens zien staan in zijn dossiers. Hij heeft het altijd 
van Saint-Adressen.   
INTERVIEWER: Het zou ook verklaren waarom hij zo vaak gespot is aan de zee, want Saint Adressen 
lag vlak aan de zee, en Port-Villez lag nog een stuk verder van de zee. Dat was niet zo makkelijk om 
daar te geraken. Als de mensen verlof hadden in Port-Villez dan gingen ze naar het dichtstbijzijnde 
dorp maar niet naar de kust. Ik denk dat we Port-Villez moeten schrappen.  
RESPONDENT: Ja het blijft me interesseren, heel die setting zo. -…- Saint Andriessen moet ook 
tamelijk groot geweest zijn, ik denk toch ook een 50-tal barakken. Het is toch raar dat die langs elkaar 
bestonden hè?  
INTERVIEWER: Ja de legende gaat dat Saint Andriessen opgericht is geweest door de senator die 
getroffen was door de aanblik van de verminkte soldaten, die kwamen kloppen op zijn deur. En 
onderdak en zo is dat gegaan.  
 
 

4.9. Daan Jacobs 

INTERVIEWER: Goed ik denk vooral in het begin verteld wie u bent en vertellen over uw vader, wat 
zijn letsel was en hoe hij daaraan gekomen is? Als u dat even kort kunt schetsen voor mij?  
RESPONDENT: Ja mijn vader was 45 jaar toen dat ik geboren zijn.  
INTERVIEWER: Hm Hm. 
RESPONDENT: Dat is redelijk oud hè?  
INTERVIEWER: Ja amai.  
RESPONDENT: Dat is op het nippertje hè. En dan is de oorlog uitgebroken, en zes jaar daarna dan ja 
daarna moest hij- volop in de oorlog van 40-45.  
 
INTERVIEWER: Ja. Uw vader heeft dus meegedaan aan de oorlog van 14-18? 
RESPONDENT: Ja. 
INTERVIEWER: En waar heeft hij juist gevochten?  
RESPONDENT: Hij heeft eerst zijn legerdienst gedaan in het jaar 10, vanaf 19 maart geloof ik.  
INTERVIEWER: Hm hm.  
RESPONDENT: En heeft in 14 de oorlog uitgebroken en heeft hij eerst in Walem, daar is hem 
geblesseerd en dan is hem eerst naar Engeland gegaan, dan naar Frankrijk en dan terug naar 
Engeland en daar is hij gebleven.  
INTERVIEWER: Dus in Engeland en Frankrijk werd hij dan verzorgd?  
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RESPONDENT: Ja daar werd hij verzorgd, eerst door Engeland en dan door naar Frankrijk en dan 
heeft die daar in een tuin mogen werken. Maar hij is dan terug naar Engeland gegaan. En daar heeft 
hij in een vitrine gezeten. En dan op… 
VROUW: In het leger. 
RESPONDENT: Hij heeft meer verteld aan haar dan ik, hè.  
VROUW: ja dat was voor het Belgisch leger en hoe hij daar werkte.  
INTERVIEWER: Hm hm. 
VROUW: Ja en dan is hij teruggekomen hè in 19.  
RESPONDENT: In 19 is hij terug af gekomen, in maart. Dan is hij naar een fabriek is mee gekomen 
naar hier en dan heeft hij daar gewerkt tot in 26/27.  
 
INTERVIEWER: Hm Hm Welk letsel heeft hij precies overgehouden aan de oorlog?  
RESPONDENT: Zijn oor was half af.  
INTERVIEWER: Zijn oor was half af?  
RESPONDENT: Dat was precies allemaal karton (wrijft over zijn linke gezichtshelft) dat was helemaal 
verbrand hè. Want zo op de boot gegaan en de verpleegster heeft zo zijn neus er afgepakt  
INTERVIEWER: Er zo gewoon afgepakt?  
VROUW: Ja. 
RESPONDENT: Dat was hier een gat en hier een gat (wijst naar de neusgaten en naar de mond) en zo 
op de boot.  
VROUW: Daar zijn nog foto’s van.  
 
INTERVIEWER: En hoe is hij geraakt geworden?  
RESPONDENT: Ja uhm ze zaten.  
VROUW: De kanonniers. 
RESPONDENT: De kanonniers- hij was ja – (geraakt moeilijk uit zijn woorden, weet het niet goed) 
VROUW: hij kanonneerde- Jelle vertel jij het. 
JELLE: Ik heb het een beetje onderzocht.   
INTERVIEWER: Ja. 
JELLE: Hij was dus bij de plaasters van het Fort van Walem. En met het bombardement van eind 
september 1914 was hij eigenlijk binnenin het fort, en met de grote ontploffing in de capoeira van 28 
september is hij mee – heeft hij eventjes vastgezeten onder het puin. En daardoor had hij een 
gebroken schouder, zijn linkerkant was verbrand, waardoor ook zijn oor verband was en zijn hand 
verbrand. En dan is hij er toch nog uit kunnen geraken. En is hij teruggebracht naar Antwerpen en 
dan richting Engeland gebracht. En daar dan een tijd heeft doorgebracht in verschillende plaatsen om 
te recupereren. En dan is hij naar Port-Villez gebracht om daar iets nieuws- iets nieuws te gaan leren. 
Terug naar Engeland om voor die kousfabriek te werken. En in 19 terug naar Antwerpen te komen en 
om dan terug te werken voor die kousenfabriek. 
INTERVIEWER: En dus in Port-Villez heeft hij dan eigenlijk een nieuw beroep aangeleerd.  
JELLE: Ja.  
INTERVIEWER: En weet je ook welk beroep?  
VROUW: Ja dat had meer met de landbouw en de tuinbouw te maken hè.  
JELLE: Ja.  
VROUW: fruit snijden/snoeien en boomsnoeien en zo en het was altijd in openlucht en daar was hij 
altijd heel tevreden over.  
INTERVIEWER: Was hij ook, ik weet het niet hè, is hij ook doof geworden of zo?  
VROUW: Ja.  
RESPONDENT: Ja dat peins ik toch haha.  
VROUW: Neen neen heeft hij altijd gehad.  
RESPONDENT: Ja dat heeft hij altijd gehad, ene kant was slecht volledig. Ja ginder op dat schilderij 
staat zijn oor er niet op hè.  
INTERVIEWER: Amai ja.  
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RESPONDENT: Ja want hij heeft geluk gehad in Walem hè. Hij was juist van de wacht, ze zaten met 
drie kameraden bijeen te praten, en ineens die ontploffing. Hij was de beste van de drie nog. Ze 
leefde nog alle drie nog.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Hij was nog de beste, wij hebben eens ene gezien, amai.  
INTERVIEWER: En weet u nog hoeveel procent invalide dat hij verklaard is?  
RESPONDENT: 50 procent.  
INTERVIEWER: 50 procent. 
RESPONDENT: En er was ene die zei, je moet zeker, zeker zeker 60 hebben, maar ja. Hij was al 
content de oorlog is gedaan, laat het nu maar, het is inorde. Hij wilde daar niet meer voor gaan.  
INTERVIEWER: Ja en kreeg hij daarvoor dan ook een pensioen van?  
RESPONDENT: Ja, hij kreeg daar pensioen van. En van de dokter heeft hem ook altijd vreet gekregen 
ook he. De dokter die kwam, die kwam alle weken hè.  
VROUW: Ja.  
RESPONDENT: Jazeker de laatste tien jaren zo. Hij is 89 jaar geworden.  
INTERVIEWER: Dat is nog oud, en had hij nog speciale verzorging nodig of?  
VROUW: Neen, dat was eerder van ouderdom hè.  
RESPONDENT: Neen speciaal niet nee.  
VROUW: Van zijn letsels was hij redelijk goed. 
INTERVIEWER: Van zijn letsels was hij redelijk goed.  
RESPONDENT: Van zijn had van het spitten, de grond te spitten, vroeger was dat met een schup hè, 
die moesten een dingen, een band aan doen.  
VROUW: Een band aan doen samen aan die steel van die schup, want hij kon dat niet vasthouden. En 
zo werkte hij dan in de tuin, want dat deed die graag.  
RESPONDENT: Maar het schijnt, maar dat weet ik niet dan ging dat wel redelijk goed.  
VROUW: Hij was van beroep barbier, dat kon hij niet meer doen hè.   
INTERVIEWER: Ah neen.  
VROUW: En dan is hij later stilletjes aan daar terug mee beginnen.  
RESPONDENT: Ja.  
 
INTERVIEWER: En had hij nog speciale hulpmiddelen om hem te helpen met zijn dagtaken?  
RESPONDENT: Neen, enkel die riem.  
VROUW: Ja.  
RESPONDENT: Als hij maar kon spitten hè.  
INTERVIEWER: En had hij zo’n hoorapparaat of moest je gewoon harder praten?  
RESPONDENT: De twee.  
VROUW: Ja en we zijn er later er dan mee naar Leuven gegaan. En dan kreeg hij dat dan, maar dat 
ging niet. Hij kon dat niet gewoon worden.  
INTERVIEWER: Neen.  
RESPONDENT: Toen was die al 70 hè. 
VROUW: Ja. Dan zijn we er mee gaan praten, omdat het zo erg werd dat ons kinderen werden groter, 
en hij verstond dat dan niet, maar het heeft niet veel geholpen.  
RESPONDENT: Neen het heeft niet geholpen.  
VROUW: Helaas. 
RESPONDENT: Ja dat hoorapparaat –  
VROUW: Het was gewoon iets anders. 
INTERVIEWER: Hm hm En bijvoorbeeld uw moeder, hoe hebben zij elkaar leren kennen? Was dat al 
voor de oorlog of?  
RESPONDENT: Het schijnt van voor de oorlog.  
INTERVIEWER: Van voor de oorlog?  



 
156 

RESPONDENT: Ja. Want hij heeft praktisch acht jaar weg geweest. Hij dan van zijn 19 soldaat geweest 
en dan heeft hij eventjes thuisgezeten, dan zullen ze elkaar leren kennen hebben? En dan is de 
oorlog uitgebroken in 14. Hij heeft toch naar huis kunnen schrijven hè want?  
VROUW: Ja men vroeg- hij had gevreeën met dat meisje- en dan vroeg hij of ze nog alleen was, want 
ze hadden nog geen correspondentie mee gehad en dan ja hebben ze op den duur beginnen 
schrijven. En dat was hier een meisje van in het dorp. Toen was dat niet gelijk nu hè.  
INTERVIEWER: Neen neen.  
VROUW: En dan is hij afgekomen en zijn ze één jaar hebben ze zich verloofd. En dan zijn ze verloofd 
en dan zijn ze getrouwd. Dat was in ’20.  
RESPONDENT: Dat was in ‘20, in ‘20 zijn ze getrouwd.  
INTERVIEWER: En hoe was dat dan voor uw moeder? Want uw vader was toch invalide, is dat niet 
iets dat.  
RESPONDENT: Ja menselijk invalide hè. Aan zijn gezicht was praktisch niks aan he.  
VROUW: Neen.  
RESPONDENT: Zoals ik al zei, dat voelde wel als karton aan. Deze kant.  
VROUW: Ja en hij had daar geen gevoel meer in hè in een stuk van zijn gezicht.   
INTERVIEWER: En dat is dan helemaal in orde. 
RESPONDENT: Ja hij is wel redelijk zwaar verbrand geweest, maar je zag er niets van.  
INTERVIEWER: Maar je zag er niets van.  
RESPONDENT: En dat is niet ingebrand geweest ofzo, neen dat is mooi genezen.  
INTERVIEWER: Hm Hm amai.  
RESPONDENT: Dat is straf hè.  
INTERVIEWER: Ja dat is straf.   
VROUW: Ja en die hand was helemaal mis gegroeid. Dat was ook in dat ongeluk 
RESPONDENT: Toen was hij toch ook al.  
VROUW: Dat hebben ze ook niet nooit goedgemaakt.  
RESPONDENT: Neen. 
VROUW: Het was gebroken en dus zo aaneengegroeid en daar had hij wel veel last van. Maar hij 
kloeg niet.  
RESPONDENT: Neen.  
VROUW: Het was een heel geduldige mens.  
INTERVIEWER: En als hij dan iets moest opheffen, deed dat dan geen pijn? 
VROUW: Dat zal hij niet gekund hebben hè?  
RESPONDENT: Neen.  
VROUW: Zwaar werk dat zal hij niet gekund hebben.  
RESPONDENT: Wij hadden 1 hectare land. En daar paradeerde hij hè, hij had zijn pensioen nog, zijn 
invalide pensioen.  
VROUW: Maar hij had van de gemeente ook mogen gaan werken in het begin?  
RESPONDENT: Ja… Ja een jaar vier vijf zes zeker?  
VROUW: Ja dat was toch. 
RESPONDENT: Hij was ontvanger en in die tijd was dat zo.  
VROUW: Toen mocht die in het gemeentehuis gaan werken. 
RESPONDENT: Maar op het einde ging dat praktisch niet meer. En daarmee is hij er mee gestopt. 
Vandaar dat die geluk heeft gehad dat die dat pensioen nog wat kon trokken.  
INTERVIEWER: Hm Hm.  
Stilte  
U zei dat hij dan correspondeerde met uw moeder dan maar schreef hij dan ook brieven naar het 
thuisfront tijdens de oorlog?  
VROUW: Dat zal niet geweest zijn.  
RESPONDENT: Dat denk ik niet. 
VROUW: Neen want hij kenden zijn eigen zus niet. Die was maar elf jaar toen hij terugkwam. Dus die 
kenden die niet hè.  
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INTERVIEWER: Heeft u nog brieven of foto’s bewaard?  
VROUW: Ja dat is bewaard. 
INTERVIEWER: Ja.  
VROUW: Geen brieven, foto’s.  
INTERVIEWER: Foto’s.  
VROUW: Want er was zo een familiefoto en Jelle heeft die zo mooi in de boek gezet. 
JELLE: Ja.  
VROUW: Dat was de kop van hem en dan hebben ze dat erbij in gemaakt, want ze waren met een 
groot gezin. Hij was, hij zat in Engeland.  
INTERVIEWER: Ja ja.  
VROUW: Zo hebben ze dan een foto genomen. Zodat hij er bij was. Ja.  
INTERVIEWER: Heeft uw vader ook medailles gekregen?  
RESPONDENT: Ja ja. Die hadden, ja ze liggen daar.  
VROUW: Jelle heeft ze zo schoon ingekaderd.  
INTERVIEWER: Amai. Amai dat is schoon gedaan.  
VROUW: Ja hè, ter aanleiding van zijn dingen hè van zijn tentoonstelling.  
 
INTERVIEWER: Hingen die medailles ook op bij jullie thuis?  
RESPONDENT: We hebben dat nu daar opgehangen haha. 
VROUW: Bij hem vroeger niet. Maar toen hij hier bij ons woonden hè dan hebben we die 
opgehangen. Dan nu zou dat weer in dozen gelegen hebben, want hij is nu al een hele tijd overleden. 
En Jelle kwam dan vragen voor die tentoonstelling daarmee hebben we het aan hem geschonken 
dat, nu blijft het bijeen. Het is heel schoon gedaan.  
 
INTERVIEWER: Ja heel schoon. En bij jullie thuis hingen er dan nog dingen op van de oorlog zoals 
die medailles dan?  
RESPONDENT: Thuis niets. 
VROUW: Thuis niet neen. Alleen dat één had op een vest steken.  
INTERVIEWER: Dat kleinste?  
RESPONDENT: Van de invaliditeit. 
VROUW: Dat had hij altijd op zijn goed kostuum steken, maar die andere neen.  
INTERVIEWER: Dat is dus als ge invalide zijt verklaard, of wat zei u?  
JELLE: Ja dat is voor de oorlogsinvalide.  
 
INTERVIEWER: Ja ja oké. Ging hij dan ook naar zo huldigingen van bijvoorbeeld?  
RESPONDENT: Vroeger wel hè. 
VROUW: Ja vroeger wel.  
INTERVIEWER: Ja ging hij er vroeger naar toe?  
VROUW: Ja dan ging hij er heen. Vroeger was er een oud-strijdersbond.  
RESPONDENT: Nu gaan wij er heen hè. Alle jaren op elf november.  
VROUW: Ja, gaan wij nu naar die huldigingen.  
 
INTERVIEWER: Ja en was hij ook bij een nationale federatie of?  
RESPONDENT: kijken naar elkaar.  
VROUW: Uhm ja wij krijgen daar toch een krantje van.  
INTERVIEWER: Ja.  
VROUW: Ja dat is toch van de eerste wereldoorlog. We betalen er nog altijd lidgeld van en dan 
krijgen we dat. Allèè ja krijgen, we hebben er nog altijd een krantje van.  
 
INTERVIEWER: Na de oorlog had hij nog veel pijn?  



 
158 

RESPONDENT: Ja dat weet ik niet just, maar ik denk dat wel, hij was 24 jaar toen het gebeurde. En hij 
was 29 toen hij terugkwam. Dat is vijf jaar gebeuren. Dus die pijn zal weggeëbd zijn hè. Ja eerst was 
het heel erg hè, op die boot en alles.  
VROUW: Zijn zus was dertien jaar ouder.  
RESPONDENT: Ja. 
VROUW: En zijn broer is.  
RESPONDENT: Vijf jaar ouder.  
VROUW: Vijf jaar ouder, dus hij was de laatste gekomen, dus hij weet dat niet zo van in het begin 
allemaal.  
RESPONDENT: Mijn zus die was 21.  
VROUW: Die is gestorven.  
RESPONDENT: Ja en zijn broer leeft nog.  
 
INTERVIEWER: Oké. U zei dat uw vader 45 was toen u geboren was, dat klopt hè?  
RESPONDENT: Ja of 44 tegen de 45 aan.  
 
INTERVIEWER: En kan u zich nog iets herinneren hoe dat hij met u omging? Hoe deed hij dat? 
Speelde hij voorbeeld met u?  
RESPONDENT: Ja dat is gelijk.  
VROUW: Ja hij heeft hier een tijd gewoond.  
RESPONDENT: Hij heeft hier een tweede jeugd gekregen met ons klein mannen.  
VROUW: Ja dat zei hij altijd hè. Ik heb veel meer aan uw kinderen dan aan die van hem toen moest 
hij werken, en toen was dat niet zo hè, de vaders waren niet met hun kinderen bezig.  
RESPONDENT: Hij moest gaan werken hè. 
INTERVIEWER: En die, hij was altijd bij ons. Ze hebben eerst vier jaar bij Hugo gewoond en dan is hij 
naar hier gekomen.  
 
INTERVIEWER: En hoe speelden hij dan met u? Heeft u daar nog herinneringen over?  
RESPONDENT: Goh dat weet ik niet. Vroeger was dat niet ze. Vroeger ze moesten meer werken.  
VROUW: Dat waren boeren mensen thuis.  
 
INTERVIEWER: Of hoe ging hij dan om met u?  
RESPONDENT: Dan moesten wij mee gaan. 
VROUW: Mee naar het land om te gaan werken. Dat was toen niet.  
RESPONDENT: Klein patatjes rapen enz., als we klein waren, haha, en dan pesten we elkander 
VROUW: Ja dat was vele jaren na de oorlog hè. Dat was al na de tweede oorlog hè. Dat kan hij zich 
niet meer herinneren.  
 
INTERVIEWER: Hm hm Heeft u het geval gehad dat uw vader open of gesloten persoon was over de 
gebeurtenissen van de oorlog.  
RESPONDENT: Ja hij kon veel vertellen hè.  
VROUW: Ja ja.  
RESPONDENT: Ja hij kon schoon vertellen.  
INTERVIEWER: Hij vertelde daarover?  
RESPONDENT: Ja.  
VROUW: Dus elk jaar rond de elfste kregen we de kinderen van school ophalen en kwamen die dan 
en die moesten dan een opstel doen over de oorlog maken en die kwamen dan hier de mensen 
bezoeken. Ons kinderen moesten ook een opstel maken hè.  
INTERVIEWER: Ah zo.  
VROUW: Ja de elfste november dat was heilig. Dan werkte hij niet. Dan deed hij heel de dag niks.  
RESPONDENT: Ja dat was toch ook zo hè, dat was toch ook zo hè.  
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INTERVIEWER: Ja En heeft hij ook er een trauma aan over gehouden?  
RESPONDENT: Niet dat ik weet.  
INTERVIEWER: Of een psychisch letsel of nachtmerries?  
RESPONDENT: Dat denk ik niet.  
INTERVIEWER: Hm Hm. 
RESPONDENT: Hij was heel kalm. 
VROUW: Het was een kalme mens, Ja.  
 
INTERVIEWER: Hm Moest uw moeder bepaalde taken overnemen in het huishouden omdat hij dat 
niet meer kon? Zoals dingen heffen? 
VROUW: Neen ze deden alles samen hè.  
RESPONDENT: Ons moeder is altijd goed geweest, enkel het laatste jaar kreeg ze suikerziekte. En dan 
heeft het nog een jaar geduurd en toen is het gedaan. En dan zijn wij getrouwd hè, in 61. Op twee 
mei is mijn moeder gestorven en wij zijn de 6de juni getrouwd (kijkt naar zijn vrouw of hij goed zit)  
VROUW: Zijn we getrouwd.  
RESPONDENT: En mijn vader zat daar alleen.  
VROUW: En die was verloren hè, die had zen vrouw niet meer.  
RESPONDENT: Dat was erg zulle.  
VROUW: Dat was erg. Toen is diep in de put gegaan. Dat was echt zo hij kende die van vroeger, en 
dan zou lang weg geweest, en dan dat huwelijk was allemaal goed. En dan op 70 jaar stierf die zolang 
kenden die mensen elkaar, en dan opeens doodgaan.  
INTERVIEWER: Amai.  
RESPONDENT: Vroeger moesten ze veel meer werken als nu hè. Van toen het licht werd tot ’s 
avonds.  
INTERVIEWER: Hm Hm.  
RESPONDENT: Ja dat was zo, na de oorlog, was na de oorlog 11 of 12 jaar.  
INTERVIEWER: Bedoelt u na de tweede wereldoorlog?  
RESPONDENT: Ja na de tweede wereldoorlog. Jaja, mijn zuster kenden beiden. Ja dat was als 25 of zo, 
als ze vier jaar was ofzo.  
 
INTERVIEWER: Heeft uw speciale herinneringen aan uw vader? Dat u altijd zal meedragen of zo? 
VROUW: Hij kon geen ruzie maken die mens   
RESPONDENT: Ja.  
VROUW: Het was een hele kalme.  
RESPONDENT: Hij vertelde alles over de oorlog hè. Aan ons kinderen want  
VROUW: Ja hij vertelde alles. Hij zei altijd, als ik hier zo zou moeten bijwonen, hij heeft meegemaakt 
dat die geboren zijn, ik heb eerst nog vier jaar ginder gewoond. En dan zijn we naar hier gekomen. Hij 
was die kinderen gewoon. En ja.  
RESPONDENT: Oeh neen die kon hij niet missen.  
VROUW: Neen die kon hij niet missen.  
RESPONDENT: Als ze na school kwamen, dan ging hij zijn hoorapparaat in doen, anders hoorde hij 
niets.  
VROUW: Ja dan ging hij dat in doen, als ons kinderen kwamen.  
INTERVIEWER: Haha. 
VROUW: Ja hij zag ons kinderen graag.  
 
INTERVIEWER: Wat vertelde uw vader dan bijvoorbeeld over de oorlog aan u? Heeft u daar nog 
herinneringen aan.  
VROUW: Van die overtocht hè. Dat hem veel had afgezien.  
RESPONDENT: Ja daar had hem veel afgezien.  
VROUW: En dan is die ginder op een kasteel beland. En daar werd hij verzorgd. En dat was allemaal 
heel goed. Maar ze hadden hem de eerste dagen niet verzorgd. En dat was allemaal brandwonden, 
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dus dat verband aan zijn handen en kop was helemaal ingepakt. Dat vertelde hij dan, dat hij dan op 
die boot lag. Dat was een boot waar paarden mee gebracht werden, en dan was er een bak met hooi 
en daar lag hij in, en hij had veel pijn. En dan kwamen zusterkes die ook op die boot zaten en die 
vluchten ook naar Engeland. En die kwamen dan, hij moest naar toilet gaan en die helpen hem dan. 
Ja daar kon hij over vertellen. Die heeft veel meegemaakt.  
INTERVIEWER: Hm hm.  
RESPONDENT: En in de zee moesten ze zich plassen haha.  
VROUW: Dat vertelde hij dan aan de kinderen.  
INTERVIEWER: Dat vertelde hij?  
VROUW: Ja.  
INTERVIEWER: Amai. 
VROUW: Er was een jongen van Peulis, een soldaat en die zat ook op die boot hè of wat was dieje?? 
En die kende hem niet hè?  
RESPONDENT: Toen hij verbrand was zag hem helemaal zwart, maar dat wist hij niet. Die waren 
allemaal zwart.  
VROUW: Hij dacht dat allemaal negers waren.  
INTERVIEWER: Ah ja?  
RESPONDENT: Ja want die waren allemaal pikke zwart.  
VROUW: Van de pikke van dat kruit. 
RESPONDENT: En hij zit bij de dokter en die komt daarbinnen en vraagt van waar zijde gij en hoe heet 
ge. En die was van ons Lieve-Waver en dat was een kolonel Veruit  
VROUW: Veret.  
RESPONDENT: Veret.  
VROUW: En die kende mekander. 
RESPONDENT: Oh zijt hem dan kennen we mekander.  
VROUW: Die kenden mekander van vroeger want die met een dochter van een Koekskefabriek 
getrouwd en die mannen kenden elkaar junk. En ja die herkende hem niet. Hij heeft daar nog een 
schone brief van de gekregen toen dat hem gestorven is.   
INTERVIEWER: Er is een koek. 
INTERVIEWER: Er is hier een koekjesfabriek zei u net?  
RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: Ah dat is wat ik rook haha.  
RESPONDENT: Heb je het geroken haha.  
 
INTERVIEWER: Ik vroeg me ook nog af of uw vader vrijwillig aan de oorlog heeft meegedaan?  
RESPONDENT: Neen. Uhm voor vier jongens. Dat is nu eender. Als hij naar het leger ging, dan 
moesten die andere vier geen legerdienst doen. Hij was de oudste dus die doet, en de oorlog brak uit 
en ze moesten alle vijf gaan.  
VROUW: Vijf. 
INTERVIEWER: Allemaal.  
RESPONDENT: Ja maar ze zijn allemaal teruggekomen.  
VROUW: Waren die niet met vijf?  
RESPONDENT: Welk?  
VROUW: Vijf waren dat er  
RESPONDENT: Ze waren met zeven kinderen.  
VROUW: twee meisjes en vijf jongens.  
RESPONDENT: Tante Arlette en tante Lies.  
VROUW: Ja.  
RESPONDENT: Ja vier jongens – de overgrootvader nonkel Jules (wijst naar Jelle)  
VROUW: Nonkel Jules. Die nonkel van… die van Angelique Jacobs.  
RESPONDENT: Ja, ons vader.  
VROUW: Ja.  
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INTERVIEWER: Hm Hm stilte - de klok luidt kwart voor drie.  
 
Had hij ook een bepaalde rang in het leger?  
RESPONDENT: Ik denk het niet. Hij is 19 maand soldaat geweest.  
INTERVIEWER: Ja 19 maanden. 
RESPONDENT: Dan moest ge zeggen hou uw strepen.  
VROUW: Ja.  
RESPONDENT: Uw brevet.  
 
INTERVIEWER: Hij kon ook geen frans?  
RESPONDENT: Neen, maar Engels kon hij redelijk goed toen hij terugkwam  
INTERVIEWER: Jaja. 
RESPONDENT: In 40-45 waren ze de Engelse en kwamen ze naar hier de barbier hè.  
INTERVIEWER: Jaja. 
RESPONDENT: Hij kon goed Engels toen hij terugkeerde.  
INTERVIEWER: Ja ja. 
RESPONDENT: Als hij tachtig jaar geworden is dan zijn we met hem naar Engeland geweest  
VROUW: Ja.  
INTERVIEWER: Ah ja?  
VROUW: Ja en dan vroegen we wat graag hij had voor zijn verjaardag, en dat was de eerste keer dat 
hij dat vroeg om naar Engeland te gaan. Neen hij is er nooit naar terug geweest hè. 
INTERVIEWER: Neen.  
VROUW: En hij wist nog alles hè. We pakten daar een taxi en tegen die chauffeur zegt die dinges dat 
kerkske wil ik zien en dit allemaal.  
RESPONDENT: Dat kerkske stond er nog, de rest was allemaal weg. Hij herkende er niets meer van.  
VROUW: Hij was gelukkig. Hij had dat teruggezien.  
RESPONDENT: Hij was toen 81 jaar toen hij in die taxi stapte in binnen geweest en al  
VROUW: Ja.  
INTERVIEWER: Amai, daar heeft hij dan waarschijnlijk ook verteld wat hij had meegemaakt.  
VROUW: Ja ja  
INTERVIEWER: Amai.  
VROUW: Ja toen was hij 81 jaar dat we naar Engeland zijn gegaan.  
RESPONDENT: Hij zat daar in de winkel en de mensen kwamen kaarten en die kwamen voorbij en 
was zo ja (wijst naar het gezicht) ingebonden enz. Ja… stilte Maar die winkel hebben we niet 
gevonden hè?  
VROUW: Neen want die is dan later naar Antwerpen gekomen.  
RESPONDENT: Ah ja want als hij 80 jaar was hebben we daarachter, meer hebben we niet gevonden 
alleen dat kerkske.  
VROUW: Neen neen.  
INTERVIEWER: Hm Hm.  
VROUW: En dat park wist hij ook nog, dat High Park. Wat wist hij nog te vertellen?  
 
INTERVIEWER: Kan u zich ook nog iets herinneren over zijn begrafenis? Over hoe dat is gegaan? Is 
daar bijvoorbeeld is daar bijvoorbeeld vermeld dat hij een oorlogsheld was. Of iets over de oorlog 
of wou hij dat niet?  
VROUW: Goh ja dat was alleen op het einde van de misviering zijn geweest dat ze iets gespeeld 
hebben. En de Brabançonne, dat wilden hij hebben. Dat moest hij hebben, want hij wilde de 
Brabançonne was ik ben een oorlogsinvalide haha.   
RESPONDENT: Ja. 
INTERVIEWER: Ja haha.  
VROUW: Ja dat is hier wel de gewoonte hè, want die liggen samen op het kerkhof op het ere park ja.  
INTERVIEWER: En op zijn bidprentje stond daar ook iets op dat hij invalide was?  
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VROUW: Dat hebben ze niet gedaan.  
RESPONDENT: Dat hebben ze niet gedaan?  
VROUW: Neen hij is eerst hier op het gewoon kerkhof gegaan en dan later als hij hier weg moest dan 
hebben ze hem overgebracht, dat heeft zijn broer geregeld, naar het ere park van Meire.  
RESPONDENT: Ja.  
VROUW: Hier was een plaatselijk kerkhof en dan is hij bij zijn vrouw gegaan.  
RESPONDENT: Over zoveel jaar moest dat weg hè. En dat is maar een jaar zes of zeven moest dat 
weg. En ze dan naar daar gegaan, dan liggen die allemaal bijeen hè.  
 
INTERVIEWER: En was uw vader een gerespecteerd figuur in het dorp?  
RESPONDENT: Jaja ze kenden hem. 
VROUW: Jaja Jelleke heeft daar rond gewerkt hè. 
JELLE: Ja ik heb vorig jaar in de zomermaanden bij ons in de plaatselijke heemkring over uhm ja over 
hem en nog twee andere familieleden die nog in de eerste wereldoorlog hadden gevochten. Het was 
toch opvallend dat veel mensen binnenkwamen en zegden ah dat is toch, de Jacobs die ken ik nog 
van vroeger.  
INTERVIEWER: Ja?  
JELLE: Ja die kenden die nog van vroeger, ja veel kenden hem nog als barbier. En en vooral oudere 
mensen dan, ja en andere mensen toen als ze kind waren.  
INTERVIEWER: Hm.  
JELLE: Een redelijk bekend figuur van het dorp ja.  
RESPONDENT: Ja hij zat ook in het zangkoor van de Peulis. Toen was er nog een zangkoor, alleen van 
mannen en toen deden dat nog geen vrouwen in het zangkoor. En Peulis was toen nog niet groot. 
Was zeer goed en een zeer goede pastoor toen. Het was een echte zanger. Want je hebt daar grote 
verschillen in hè.  
INTERVIEWER: Ja haha. 
RESPONDENT: Al die jaren heeft gezongen tot dat het gedaan was hè.  
INTERVIEWER: Hm hm. 
RESPONDENT: En bij Sint-… was hij ook nog bij hè.  
VROUW: Ja, hij werd gerne gezien, het was een kalme mens. Ge kon daar geen ruzie tegen maken. 
Die was zo lief.   
RESPONDENT: Ja en mijn moeder was ook van Peulis en hij was van Peulis.  
INTERVIEWER: Ja de mensen in het dorp kenden hem wel.  
RESPONDENT: Ja ja, maar ja veertig vijftig jaar dan kenden ge de mensen elkander nog hè. Dan 
kenden iedereen iedereen, maar ja nu is dat hard aan het veranderen hè.  
Dat is telefoon dat is ginder.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
Lachen  
 
Wisten de mensen in het dorp dat hij verwond was?  
VROUW: Ah ja!  
RESPONDENT: Ja ja.  
INTERVIEWER: Dat wisten ze. 
RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: En werd er dan nooit niet op gereageerd? Zelfs negatief op gereageerd.  
RESPONDENT: Ja dat zijn oor eraf liep.  
VROUW: Ja ma hij heeft nooit niets.  
RESPONDENT: Neen.  
INTERVIEWER: Er waren wel reacties op maar die waren niet negatief.  
RESPONDENT: Ja.  
VROUW: Zo was hij niet, hij was zeer nederig.  
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RESPONDENT: Ze zullen er niet mee gelachen hebben natuurlijk, niet gepest worden ofzo. Neen… Hij 
kon zijn werk doen hè. In feiten als ge het niet wist dan wist ge het niet hè dat er iets aan was. Want 
het waren in de zestig are landen, daar achter het bos hier. Dat deed hem allemaal met de kruiwagen 
hè. Stilte Die heeft kilometers afgelegd zulle haha.  
 
INTERVIEWER: Ja hihi En uhm bij zijn terugkeer van de oorlog, hoe reageerde zijn familie erop dat 
hij invalide was? Weet u daar iets van?  
RESPONDENT: Dat weet ik niet veel van.  
INTERVIEWER: Neen. 
RESPONDENT: Dat was precies normaal, dat hij een half jaar na de dingen na de oorlog dat die 
terugkwamen dus.  
 
INTERVIEWER: Weet u bijvoorbeeld hoe dat de familie op de hoogte is gebracht van zijn 
invaliditeit?  
VROUW: Ja dat wisten ze wel hè?  
RESPONDENT: Ze wisten het wel.  
VROUW: Ik heb ooit tante Lies horen vertellen dat ze wisten dat hij gewond was, dat ze hem 
weggedaan hebben naar Engeland, maar ze hebben nooit geweten waar hij just zat.  
INTERVIEWER: Neen? Ja ja ja en ze wisten dus ook niet precies wat hij dan had?  
RESPONDENT: Ik denk het niet.  
VROUW: Ik denk het toch, daar heb ik nooit iets van gehoord.  
INTERVIEWER: Neen.  
RESPONDENT: Ja want ons Peter blijven vragen naar de oorlog. De vader en de moeder van onze 
vader dan hè, die leefden nog na de oorlog hè. Hm.  
 
INTERVIEWER: En had uw vader nog veel oorlogsvrienden die hij er had aan overgehouden? Die 
nog bij jullie op bezoek kwamen?  
RESPONDENT: Ja wij hebben er een paar geweten, dat weet ik nog. In het begin niet hè. 
VROUW: Neen neen.  
RESPONDENT: Want toen waren we nog allemaal nog pasgetrouwd.  
VROUW: Toen kwamen die pas aan.  
RESPONDENT: Ik heb er geweten met die zijn ogen stonden zo seh, dat was ongelofelijk  
VROUW: Ja er was één die zijn hemd niet kon vastdoen. Maar die was getrouwd voordat hij naar de 
oorlog ging.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
VROUW: Ja want die madam had al kinderen voor de oorlog. En die leefde nog hè, en die moest daar 
alles voor doen. Die kon niks.  
RESPONDENT: Ik denk dat die voor honderd procent invalide was.  
VROUW: Ja ma dan was ons vader nog goed.  
INTERVIEWER: En wat had die dan precies?  
VROUW: Welk?  
INTERVIEWER: En wat had die kameraad dan precies?  
VROUW: Ook zo heel erg verbrand. Maar de toppen van die zijn vingers waren allemaal weg. Dus die 
kon niks. Dus die vrouw moest die aankleden. En uitkleden, die had daar veel werk mee. En die was 
heel erg in zijn gezicht verbrand geweest. Bij hem was het meer deze kant dat verbrand was geweest 
en zijn oor. Ja en zijn baard en zijn snor dat was allemaal heel fel verbrand.  
RESPONDENT: Ja daar hangt hij op hè, dan zie je er niets aan hè.  
INTERVIEWER: Neen. 
RESPONDENT: Het is geschilderd geen foto hè.  
VROUW: Het is gelijke daarvoor seh.  
RESPONDENT: Ja het is van een foto geschilderd.  
INTERVIEWER: Ja.  
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RESPONDENT: Hij heeft veel geluk gehad. Hij was de beste van de drie jongens.  
VROUW: Ja.  
RESPONDENT: ja die eens was van Bernaam maar die ander heb ik nooit geweten.  
VROUW: Die zitten nog allemaal onder dat monument. Die overleden daar hè  
RESPONDENT: Ja ja.  
VROUW: Zeventig of hoeveel zitten er nog onder?  
JELLE: Zeventig zitten er nog onder.  
INTERVIEWER: Ja ja En is die ene persoon dan die ook gewond was hebben jullie dan regelmatig 
ontmoet of?  
RESPONDENT: Regelmatig… Wij waren getrouwd en dat was in 62-63 -…? - Maar die derde dat weet 
ik niet zenne, daar weet ik niets van. Want ze zaten bij een en ze konden er niet uit. En ze kenden 
mekander niet zo goed en kon ene misschien proberen want misschien zat die goed zetten om zo, en 
ja hij was los. En die andere twee hebben ze dan ook losgekregen. Al de andere waren al weg, hij was 
juist van de wacht. Ja …  
 
INTERVIEWER: Hm hm stilte Hoe noemden jullie thuis als kinderen zijn invaliditeit? Zeiden jullie 
dan bijvoorbeeld ik heb een invalide vader of? Of werd dat nooit zo niet gezegd?  
VROUW: Neen. 
 
INTERVIEWER: Of zeiden jullie eerder mijn vader is half doof?  
RESPONDENT: Neen, als wij in school waren schreven wij landbouwer op. Niet invalide.  
INTERVIEWER: Neen. 
RESPONDENT: Ze vroegen dan het beroep van vader of zo hè, schreven wij landbouwer  
VROUW: Ah ja.  
RESPONDENT: Barbier heb ik nooit geschreven (glimlacht) haha, want hij eerst gekomen toen hij drie 
vier jaar terug was, dan hebben ze hem gevraagd. 
VROUW: Of hij dat terug wou doen.  
RESPONDENT: Ja en dan is hij dat terug beginnen doen. En voor de oorlog was hij dat ook met zijn 
peter.  
VROUW: Ja maar dan ging hij rond.  
RESPONDENT: Ja dan ging hij rond.  
VROUW: Van huis tot huis.  
INTERVIEWER: Ja.  
VROUW: Scheren en haar knippen, en dan is hij dat thuis beginnen doen.  
RESPONDENT: Dat moet in 23-24 geweest zijn of nog later.  
VROUW: Nog later want hij moest van Mechelen komen  
RESPONDENT: Ja want die heeft tot 27 in Mechelen gewoond. Dan daarna zal het geweest zijn. 28-29 
misschien? Vroeger zal het niet zijn, want er was hier niets in Peulis. En zo stilletjes aan terug 
begonnen hè.  
INTERVIEWER: Ja, het is dus niet dat jullie dat echt benoemd hebben die invaliditeit? Of was in uw 
ogen uw vader geen invalide?  
RESPONDENT: Neen.  
VROUW: knikt neen.  
RESPONDENT: Zeker niet, die van Bernhaam wel zulle...  
VROUW: Ja hij had nog alles en hij kon nog alles…  
RESPONDENT: Ja dat was allemaal geen probleem. Ah ja hij stond daar op het land met zijn 
kruiwagen. Hij droeg wel zo een helpriemen hè  
VROUW: Ja om hem te helpen dragen, want dat kon hij niet  
RESPONDENT: Ja neen dat kon hij niet. Dat kon hij niet.  
Stilte 
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INTERVIEWER: En werden jullie op school anders benaderd om dat uw vader mee had gevochten in 
de oorlog en oorlogsinvalide was?  
RESPONDENT: Neen… Neen daar is nooit van geklapt.  
INTERVIEWER: Neen… En ook niet in het dorp ofzo? Jullie als kinderen werden niet anders behandeld 
ofzo?  
RESPONDENT: Neen, neen zeker niet. Ja op 11 november moesten we wel een opstel maken over de 
oorlog.  
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Ja dan werd er wel over geklapt hè.  
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Dan zeiden ze wel; de vader van.  
INTERVIEWER: Ah ja ja.  
RESPONDENT: Dat wel en daarna was dat weer niets meer hè.  
INTERVIEWER: Neen haha. 
RESPONDENT: Gij ging verder naar school en gij hebt ons vader ook gekend hè.  
VROUW: Ik heb dat niet geweten.  
RESPONDENT: Zij woonde op de Mechelse baan, waar ge juist gelopen hebt.  
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: En ik woonde hier hè, hier rechtover. Gij hebt er dus nooit niet over horen van 
klappen hè op uwe school?  
VROUW: Knikt neen.  
RESPONDENT: Voilà niet, Gij zou toch zeggen het is klein dorpke hè.  
INTERVIEWER: Ja haha.  
RESPONDENT: Maar uw vader en moeder zullen dat wel geweten hebben. Die waren ook nog wat 
jonger.  
Stilte- blikken weer gericht voor volgende vraag.  
 
INTERVIEWER: Zou u eens voor mij uw vader kunnen beschrijven wat voor persoon dat hij was? Of 
hoe hij handelde en deed met jullie in de omgang?  
RESPONDENT: Ja hij kon schoon vertellen. Hij was de barbier en werkte ook zaterdag hè en zaterdag 
’s avonds begon die te zingen en al. Het was ongelofelijk altijd blij hè.  
VROUW: Ja.  
RESPONDENT: Ja dat was schoon, als je zo elke dag vroeg op moet.  
INTERVIEWER: Ja het was een vrolijke mens als ik het zo mag zeggen.  
RESPONDENT: Ja.  
 
INTERVIEWER: En uw moeder wat voor een persoon was dat?  
RESPONDENT: Ja.  
VROUW: Ja die werkt ook hard. 
RESPONDENT: Ja die ging naar boerinnenbond hè. Ja naar de boerinnenbond ging ze.  
VROUW: Ja het is zoals ze het zeggen echt een boerendorp.  
INTERVIEWER: Ja haha. 
RESPONDENT: Ja wij woonde hier rechtover met nog een familie, en al de kinderen kwamen daar ook 
bijeen. Dat is altijd goed gegaan eigenlijk wel, want hier stonden hier geen huizen hè, dat is allemaal 
nieuw hè.  
Stilte  
 
INTERVIEWER: En had u bijvoorbeeld als kind ook een taak in het huishouden? Kunt u zich daar nog 
iets van herinneren.  
RESPONDENT: Dat had ik niet zo.  
INTERVIEWER: Jullie moesten geen taak overnemen van uw vader? 
RESPONDENT: Ja op het land moesten we helpen.  
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INTERVIEWER: Meehelpen ja.  
RESPONDENT: Ja vroeger ging ge niet spelen hè.  
 
INTERVIEWER: En uw moeder had die bepaalde taken die ze moest overnemen van haar man?  
RESPONDENT: Ons moeder was de baas thuis.  
INTERVIEWER: Ah ja voilà.  
VROUW: Ja ik zei al hij was een heel brave mens hè. 
RESPONDENT: Ons moeder had het laatste woord. 
INTERVIEWER: Haha ja.  
RESPONDENT: En als je iets aan je moeder vroeg en ze zei goed, dan was het goed dan moest vader 
zich niet moeien.  
 
INTERVIEWER: Haha en zou u misschien nog zo eens een voorbeeld kunnen schetsen waaraan u 
kunt zien dat uw moeder de baas was thuis? Heeft u nog een herinnering zo?  
Kijken naar elkaar en lachen 
VROUW: Als er iets geregeld moest worden. Ik heb haar niet meer gekend, allee niet gekend – ik heb 
ze gekend maar ze is gestorven voor dat wij getrouwd zijn.  
RESPONDENT: Ja naar de cinema gaan ik mocht niets hè. Achttien dan was dat allemaal goed. Als wij 
21 jaar waren was ik naar het leger dan kon ze niks meer zeggen hè.  
VROUW: Dan mocht ge alles. 
RESPONDENT: Toen mocht ik alles.  
INTERVIEWER: Amai.  
RESPONDENT: Dan moet ge het zelf weten, zei ze.  
INTERVIEWER: Haha. 
RESPONDENT: Daarvoor was ze redelijk streng want we waren, hier geboren en onze kameraden die 
gingen naar de cinema en zo toen ze vijftien zestien jaar waren, maar wij mochten dat allemaal niet.  
INTERVIEWER: Neen. 
RESPONDENT: Absoluut niet.  
INTERVIEWER: Haha. 
RESPONDENT: Ik ben nooit naar de cinema geweest.  
INTERVIEWER: En hoe reageerde uw vader daar dan op? Zei die daar niets op?  
RESPONDENT: Neen dat was allemaal goed voor hem, haha, ja dat was. Ze klapte er misschien 
onderling over dat weet ik niet hè.  
 
INTERVIEWER: Hm hm stilte en als u aan uw vader denkt, met welk gevoel denkt ge daar dan aan?  
RESPONDENT: Ja goed gevoel hè. 
VROUW: Ja een goed gevoel hè. 
INTERVIEWER: Was u trots op uw vader of?  
RESPONDENT: Ja als ge zeventien achttien jaar zijt weet ik dat niet. Zijt gij trots op uw vader hahaha  
VROUW: Ja hij had toch al van alles gedaan hè.  
RESPONDENT: Dat is zeker.  
INTERVIEWER: En uhm, hebt u bepaalde dingen geleerd van uw vader? Bepaalde zaken?  
 
RESPONDENT: Leren patatten planten, haha en andere planten planten op de buiten, 13 14 jaar 
waart moesten wij dat nog allemaal doen hè. Toen moesten we patatten, koren, tarwe dat was het 
beste, wij hadden een grote kroost. Want tijdens de oorlog waren wij goed dik, want ik heb nog nooit 
zoveel goeie boter gegeten als in de oorlog.   
INTERVIEWER: Ja?  
RESPONDENT: Ja wij hadden twee geiten, een koe en van die koe moesten we melk afgeven, dat 
schepte ze af om boter van te maken. En de geitenmelk, kapten ze bij de koemelk anders klopt het 
niet hè.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
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RESPONDENT: Ge moest genoeg grammen hè anders, zo hebben wij veel goeie boter gegeten haha. 
INTERVIEWER: Haha.  
RESPONDENT: Dat was goeie boter zulle.  
INTERVIEWER: Haha ja. En u zelf heeft wereldoorlog twee meegemaakt hè?  
RESPONDENT: Welk?  
INTERVIEWER: U zelf heeft wereldoorlog twee meegemaakt hè.  
RESPONDENT: Ja, ik was zes jaar dan en tien toen het gedaan was.  
 
INTERVIEWER: Heeft u daar nog herinneringen aan hoe u vader toen deed?  
RESPONDENT: Tja… Het zal wel heel anders geweest zijn dan toen zeker? De oorlog zal helemaal 
anders.  
INTERVIEWER: Uw vader was toen barbier hè?  
RESPONDENT: J a.  
INTERVIEWER: Ja toen was hij wel barbier.  
RESPONDENT: Kapper zeggen ze nu hè.  
INTERVIEWER: Ja nu komt barbier terug in de mode hè 
RESPONDENT: Ja is het terug in de mode?  
INTERVIEWER: Jaja in Leuven zijn er al twee barbiershops.  
RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: En mijn broer die heeft heel lang zo’n baard gehad en die ging ook altijd naar de 
barbier.  
RESPONDENT: Ja. 
INTERVIEWER: Ja voilà, het komt helemaal terug van vroeger. Hm hm 
RESPONDENT: Ja want tijdens de oorlog is hier een vlieger gevallen en een viermotor en zo’n 
honderd meters verder was de romp en hier lag de motor. Daar lag een vleugel en in het dorp lag er 
nog een vleugel.  
INTERVIEWER: Amai. 
RESPONDENT: En die hebben daarvan kunnen afspringen. Want die waren in dinges, en die vond zijn 
hamer terug. Hier zijt hem men hamer! Zijn hamer ik weet niet voor wat dat diende 
VROUW: Dat waren Engels mannen hè  
RESPONDENT: Ja dat waren Engels mannen. Ja die waren afgeschoten hè.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
VROUW: Ja en vader praatte Engels, die kwamen bij hem.  
 
INTERVIEWER: Hm Hm stilte Uhm ik had nog een vraag over ja uw vader toch wel invalide verklaard 
werd of dat u nu anders kijkt naar mensen die vandaag invalide zijn of personen met handicap? 
Heeft u daardoor een ander beeld daarover?  
RESPONDENT: Ja ik werk bijna iedere week met gehandicapte.  
VROUW: Vrijwilligerswerk. 
INTERVIEWER: Ah ja. 
RESPONDENT: Van de minder bedeelde.  
VROUW: Die jongen is in het leger heeft hij het moeilijk gehad, die is lam tot zijn middel en die redt 
het niet alleen. En hij gaat naar de discotheek plaatjes halen om te beluisteren en op te nemen en hij 
rijdt er dan naar Mechelen.  
RESPONDENT: Alle vier weken. Al meer dan dertig jaar al. Ik rijd daar mee rond.  
VROUW: Ook naar de kliniek.  
RESPONDENT: Ik moet die dan ophijsen. 
VROUW: Ja hij moet die in de auto zetten, allemaal… 
RESPONDENT: Ja hij helpt wel, want zijn armen zijn heel goed hè. Maar zijn benen niks meer want. 
INTERVIEWER: En van wanneer doet u dat al?  
RESPONDENT: Uhm al van 96 van toen ik op pensioen ben. Dus ja als 20 jaar.  
INTERVIEWER: Amai. En hoe bent u daarbij gekomen? 
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RESPONDENT: Ik was de juiste persoon, ik ben in 95 op pensioen gegaan. Ik was just op pensioen en 
bij de Mmc. 
VROUW: minder mobiele centraal.  
RESPONDENT: Als we daar waren geweest was die wel.  
VROUW: Ja het lukt wel hè.  
RESPONDENT: Ik doe daar 1000 km per jaar mee. Nu is het iets minder. Maar zij is daar altijd 
telefoniste geweest. 
VROUW: Ik deed de dispacth 13 jaar.  
INTERVIEWER: Amai, dat is wel sjiek.  
RESPONDENT: We zijn met allemaal met mensen die niet meer kunnen rijden. Die niet meer het 
busje op of af kunnen. Zo helpen wij mensen die daar niet voor kunnen betalen en wij 
gepensioneerde mogen voor niets rijden. Dat is toch wel erg eigenlijk hè. Die niet op de bus kunnen 
rijden moeten betalen en die nog goed kunnen, mogen voor niets op de bus rijden. Daar kunnen we 
niets aan doen, dat is nu zo.  
 
INTERVIEWER: Hm ja… Ik vroeg me ook nog af of dat ja u heeft ook nog samengewoond met uw 
vader enz. heeft dat een bepaalde invloed gehad op de opvoeding van uw kinderen?  
RESPONDENT: Dat was een voordeel. 
VROUW: Zolang dat de peter hier was, was de peter de baas. Dat wisten ze als ze aan tafel zaten  
RESPONDENT: Vroeger had hij niks te zeggen, ma hier;  
INTERVIEWER: Vroeger was hij niet de baas en nu wel hahaha dat is grappig.  
RESPONDENT: Ja ja dat was gemakkelijker bij ons hè. 
Iedereen lacht 
VROUW: Ja ja hij hier op de kop en dat was Peter zijn plaats en ja. 
RESPONDENT: Dat was gemakkelijker hè.  
VROUW: Dat was zo hè. 
INTERVIEWER: Ja amai.  
RESPONDENT: Hij was toen al tachtig jaar die mens. Ons Leila was acht jaar toen hij tachtig was hè?  
VROUW: Ja.  
RESPONDENT: Ja want ze is van ‘62 hè. 
VROUW: Ja ze was achttien jaar toen hij gestorven is hè.  
INTERVIEWER: Hm hm.  
VROUW: Ja ze moesten helpen hè hij ging werken, en ik kreeg die niet alleen in zijn bed hè of uit zijn 
bed en dan moesten ze helpen. Die deden dat, ik moest het niet vragen zulle. Om de toer moesten ze 
helpen hè.  
RESPONDENT: Ze waren 16-17 jaar hè, we zeiden dan altijd dat ze goed moesten kijken want daarna 
is onze toer hè, dan weet ge dat al hè.  
Hahaha  
VROUW: Ja onze Peter was een lieve mens. En dat was zijn zetel en daar zat hij altijd.  
RESPONDENT: En toen werd hij een beetje dement en zo. Dat was in het voorjaar.  
VROUW: Toen was hij helemaal versleten.  
RESPONDENT: Alleé ja van zo verbrand te zijn dan toch 89 jaar geworden. 
INTERVIEWER: Dat is toch wel oud amai.  
RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: Hm hm. 
RESPONDENT: Dat zegt allemaal niet veel hè. Die door het gas getrokken zijn was veel erger hè.  
VROUW: Die arme jongens die nu moeten gaan. Overal is er nu oorlog.  
INTERVIEWER: Ja dat is waar. 
VROUW: Zo’n jonge mensen.  
Stilte  
 
INTERVIEWER: Heeft u nog speciale herinneringen ofzo waar ik nu niet gedacht heb om te vragen  
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Maar dat jullie nog graag willen vertellen?  
VROUW: denkt bedenkelijk 
RESPONDENT: Gij weet er misschien meer dan ik, ze heeft er 18 jaar bij gezeten hè. Van ’s morgens 
tot ’s avonds, haha. We zijn er eens mee, hij had nog nooit niet gevlogen, om naar Engeland te 
vliegen. En bij mij werkte er ene die wist alles van vliegen. Seg kunt ge niet eens regelen dat wij ook 
een keer kunnen vliegen? En voilà, hij was tachtig jaar ook. 80 of 81 hè?  
VROUW: Ja. 
RESPONDENT: Moesten we die in de vlieger stoempen.  
VROUW: Zo een klein vliegerke zo.  
RESPONDENT: In Turnhout was dat zo.  
VROUW: Dan zijn we gaan vliegen.  
RESPONDENT: Vroeger was dat in Keerbergen zeker.  
VROUW: Allee ja dat hij daaraan dacht, hij reed graag mee met de auto maar het kleinste daar wou 
hij dan een toerke mee maken. Dan ging hij er zo mee rijden en dan was het breng me maar naar 
huis ik heb het gezien. Dan was hij eens effekes buiten geweest. Maar.  
RESPONDENT: Dan kon hij eens naar buiten zien.  
VROUW: Ja, maar meer. 
RESPONDENT: Maar meer ging toch niet meer zenne. 20 augustus is hij dan gestorven hè. Hij zat daar 
zo, en hij was zo rood hè.  
VROUW: Ja.  
RESPONDENT: En de dag er na is hij gestorven hè  
VROUW: De dag erna, hij had heel de dag in bed in gelegen dat hij er niet meer uit kon. En ik mocht 
hem niet weg doen, dat zei hij altijd. “Doe me niet weg hè, ik mag toch thuisblijven hè”, “Ja zolang 
dat ik de kracht heb hè”.  
RESPONDENT: Dat zou iedereen gerne hebben hè?  
INTERVIEWER: Ja dat is waar. 
VROUW: Die heeft genoeg afgezien, moest die iets voorkrijgen zei de dokter, een operatie ofzo dan 
stierf die van de schrik. Zo een schrik had hij van de dokteur. 
INTERVIEWER: Ja.  
VROUW: die heeft veel zeer gehad, die heeft veel pijn gehad.  
RESPONDENT: Toen we naar Engeland geweest zijn vroeg de dokteur of hij naar Engeland mocht 
gaan.  
VROUW: Als ze daar goed voor u zorgen, dan mocht gij naar Engeland. Ja ja en hij ging naar Engeland. 
Ja 80 jaar…  
RESPONDENT: Ja en hij dronk gerne ook eens een glaaske hè die dokteur  
VROUW: Hij deed dat ook soms een klein glaaske ma nooit veel.  
RESPONDENT: Dan hebben ze zijn prostaat weg gedaan.  
VROUW: Toen mocht hij niet meer drinken. 
RESPONDENT: Toen mocht hij niet meer drinken. Daar heeft hij maar een dag of drie last van gehad 
hè.  
VROUW: Ja.  
RESPONDENT: Just naar de kliniek doen en toen ging het om hè. Awel ja. Ja het is misschien al dertig 
of veertig jaar geleden.  
VROUW: Hij is dus veel ouder geworden dan mijn vader, die is gestorven toen hij zestig was. En toen 
dat ik trouwde was hij al 71 jaar hè; Dat was een groot verschil hè.  
INTERVIEWER: Ja ja. 
VROUW: Ik heb daar ook nooit vader tegen gezegd. Dat was altijd onze Peter, er waren nog 
kleinkinderen van zijn zus, en die kwamen bij ons en dat was Peter, en heb ik ook altijd Peter gezegd.  
RESPONDENT: Hahaha.  
VROUW: Ik heb hem altijd gezien als mijn grootvader en niet als mijn schoonvader. 
INTERVIEWER: Ah ja ja?  
VROUW: Ik had daar een heel andere band mee. Die was aardig. Dat was nog een andere generatie.  
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RESPONDENT: hij was 45 jaar toen dat ik geboren zijn.  
INTERVIEWER: U bent dus de jongste van het gezin?  
RESPONDENT: Ja van drie.  
INTERVIEWER: Van drie.  
RESPONDENT: Ja, mijn zuster van 21, mijn broer van ‘30 en ik van ‘34. En ik just de 29 december hè. 
En toen is vader 45 jaar geworden het jaar daarachter in mei, 25 mei is die geboren.  
VROUW: En zijn moeder was ook zo laat, dus. 
INTERVIEWER: Uw moeder was ook al zo oud?  
RESPONDENT: Ja, maar die is op 73 jaar overleden hè. Van de suiker.  
INTERVIEWER: Ja.  
VROUW: Ja zijn ouders waren van een heel ander generatie hè.  
RESPONDENT: Ons moeder hebt ge praktisch niet gekend hè?  
VROUW: Ja die kwam bij ons in de winkel maar voor de rest, heb ik die niet gekend.  
Stilte 
RESPONDENT: Ja. 
INTERVIEWER: Ik heb al mijn vragen gesteld dus.  
VROUW: Allee dan, ik hoop dat ge er iets aan hebt. 
INTERVIEWER: Ja natuurlijk. Tuurlijk tuurlijk dus eh als u later door aan iets denkt dan mag u dat me 
altijd nog doormailen of via Jelle doorgeven. Dus dank u wel voor de tijd. 
RESPONDENT: Dat is niets.  
INTERVIEWER: Ik ga dit nog even filmen omdat wel mooi is hè  
VROUW: Dat is schoon gedaan hè.  
RESPONDENT: Moet gij nog een colake?  
 

4.10.  Ben Jacobs  

 (Heeft alles op voorhand uitgeschreven wat hij wou vertellen)  

VROUW: De vierde zijn we zeker vandaag?  
INTERVIEWER: Ja vandaag zijn we de vierde.  
Vult informed consent in (leest het niet na) 
RESPONDENT: Voilà. 
INTERVIEWER: Perfect! Dank u wel. 
RESPONDENT: Als ik het allemaal moet lezen dan gaat het nog langer duren, haha.  
Het staat al aan- kijkt recht in de lens.  
INTERVIEWER: Ja het staat al aan!  
RESPONDENT: Ik zie het aan het rood lampje. Dat is verraderlijk hè. 
 
INTERVIEWER: Ja! Misschien om te beginnen kort even uitleggen wie u bent en de relatie tot de 
invalide soldaat.  
RESPONDENT: Ik ben Ben Jacobs, geboren te Rijmenant op 25 mei 1930 dezelfde datum als mijn 
vader. Dat was 25 mei 1890 
INTERVIEWER: Ja, amai?  
RESPONDENT: Ja het was juist dezelfde datum. En uhm wat moest ik nog zeggen?  
INTERVIEWER: Uhm de relatie tot. 
RESPONDENT: Ja ik was dus de zoon van Jacobs Fred de oorlogsinvalide. Het was misschien de 
enigste in Peulen, die oorlogsinvalide was. Ik kan niet zeggen of dat er nog waren. Hij ligt nu in 
Rijmenant op het kerkhof. Staat erop: “oorlogsinvalide” en ik denk dat hij de enigste is als 
oorlogsinvalide, want het zijn allemaal oud-strijders. Maar bij hem staat er oorlogsinvalide. Geleden 
bij Fort van Walem, bij de ontploffing van 29 september 1914 
INTERVIEWER: Amai ja.  
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RESPONDENT: Dan is hem naar Antwerpen vervoerd, helemaal verbrand. En dan zijn de mannen 
lopen op de koer ook, van die ontploffingen ze zagen helemaal zwart. Ze dachten dat het Duitsers 
waren, maar hij zag ook helemaal zwart. Naar Antwerpen, van Antwerpen naar uhm naar Frankrijk, 
uhm, die haven, hoe noemt die nu weer? Le Havre? Neen Le Havre was het niet. En dan van de kust 
naar, welke stad heb je daar nog? Naar de kust naar Engeland, naar Londen. Dan heeft hij twee jaar 
in Londen geweest. En ondertussen op laatste is hij ook naar Frankrijk gekomen naar een soort 
school… 
INTERVIEWER: Was dat Port-Villez? 
RESPONDENT: Wablieft? 
INTERVIEWER: Was dat in Port-Villez?  
JELLE: Ja dat was dat!  
INTERVIEWER: Port-Villez (extra luid)  
RESPONDENT: Ja dat was het! Ja, want ik heb dat nog zitten zoeken op de kaart en ik heb het 
allemaal gevonden. En dan is hij pas teruggekomen want dat is bijna niet te geloven hè, in maart 
1919.  
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Ja toen was de oorlog al anderhalf jaar gedaan. En uhm moet ik nog iets vertellen 
INTERVIEWER: Vertel alles maar wat u wilt vertellen, ik pik wel in. 
RESPONDENT: Als kleine jongen, ging hij hier naar school, zaten wij met 90 man op de school. Ja met 
90 gasten in den tijd. En na de school, na twaalf jaar dan is hem gaan werken bij een boer voor 1 
frank per dag en de kost. In de winter als het heel koud was, lagen ze onder de pannen met allemaal 
zakken van die drol zakken, zo van die jutte zakken. Ja van de tijd dat ze zelfs niet konden opheffen, 
zei hem. Uhm dan zijn grootvader was haarkapper, dus coiffeur. En dan ging hij daarbij helpen de 
zaterdag. Dan was hij maar een jaar of, hij was nog niet zo heel oud, maar een jaar of 12 jaar 
misschien of minder. Dan moest hij op voorhand, dan gingen ze rond. En hij met de borstel, neen niet 
met de borstel want in het begin zeepten ze in met de hand.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: En hij zeepten in met de hand, en zijn grootvader kwam dan langs om te scheren. En 
dan ging hij naar de volgende, en dan deden ze zo een hele toer. En dan … in wat jaar was dat dat zijn 
grootvader gestorven is, dan is hem dus uhm zelf dan heeft hij dat stilletjes aan verder gezet. En dan 
had hem ook een borstel ook, om in te zepen hè. En dan is hij getrouwd na de oorlog, in 20. Dan 
gingen ze wonen in Mechelen, in de Aaiengemstraat, daar hebben ze een tijd gewoond. Ik weet daar 
niks van, want ik ben van ‘30. En dan daarna in de Walgemenstraat daar hebben ze ook een tijd 
gewoond. En dan in ’28 hebben ze gebouwd hier recht tegen over. En dan zijn ze naar hier gekomen 
hè in ‘30. Dan zijn ik geboren en dan kwamen de mensen vragen, want ja hij was lang weggeweest 
he. Dan kwamen de mensen vragen, terug coiffeur te doen, want ja die mensen was hier niemand 
hier. Dan is hij dat terug zaterdags, zaterdags was scheren dag. Soms tot middernacht soms zaten er 
tien mannen thuis hahaha. 
INTERVIEWER: Ja?  
RESPONDENT: Uhm wat nog. Ja dat was plezant hè, dan werd daar van alles verteld hè. Je kan dat hè, 
al die ouden mannen. En dan waren dat allemaal baarden van een week hè. Zo allemaal lange 
baarden haha. En daarna heb ik wat overgenomen omdat het wat te veel was. En dan is er nog een 
gebuur komen helpen de zaterdag ’s avonds. Die hierachter woonden. En dan werd ik wat ouder en 
dan hielp ik nog wat en ons moeder die scheerde ook. 
INTERVIEWER: Ah ja uw moeder hielp ook.  
RESPONDENT: Ja en dan zijn ik ook nog gaan helpen. Ja tot dat ze 65 jaar was zeker. Ja op haar 70 
jaar is ze helemaal uitgeschreven. Op 65 jaar was het verminderd. Dan scheerde hij uit tot 5 uur. 
Geloof ik, in plaatst tot zo laat. En dan kon ik het maar beter onthouden hè… Er is zoveel om van te 
zeggen hè. Man denkt diep na- Ja en dan hier de oorlog hè waar we hier nu zitten hè, heeft een 
vliegtuigmotor gelegen hè.  
INTERVIEWER: Amai.  
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RESPONDENT: Ja hierboven was een vliegtuig in brand gevolgen. Een viermotor zo vliegende forten, 
één die hier lag de motor en daar lag in de wei, en daarachter bij de mensen lag de romp en in het 
dorp stak er een vleugel in het dak, daar kon je zo een schuifaf van maken, van boven op het dak tot 
op de straat. En in de geburen lag het andere deel. En hij was juist aan het scheren. En zij voelde dat 
hè, dat was in op het einde van 44, als Duitsers nog in Holland waren, zo achter het Albert-kanaal. 
Die vliegers, die piloten zijn ‘s anderendaags nog hier geweest. En die zijn hier nog komen kijken, en 
die zei: “hier ligt mijn hamer nog en hier ligt mijn” hahaha. En dat was bij ons een stukje ruit in 
gevolgen, want ja dat lag hier nog vol stukken. Ik was op het college in Mechelen. En ik kom ’s 
avonds- het was ongeveer in de middag dat de vlieger was gevallen- sommige mensen hebben die 
naar beneden zien komen brandend naar beneden-Hup! 
INTERVIEWER: Ja dat moet toch ook eng zijn hè?  
RESPONDENT: Ja! En die man die op de stoep zat was ook ene die enorme schrik had. “Nante, 
Nante”, zei hem, “we moeten naar de kelder”. Ah ja want die hoorde een enorm lawaai hè. En dan 
op de duur zijn ze gaan kijken, was het allemaal aan het branden en die romp lag daarachter. Het was 
maar rook en rook. Dat heb ik gehoord van vertellen hè, want ik was er zelf niet bij hè. Ik was dan om 
een uur of vier, halfvijf van het college gekomen. Eh want ja de school was gedaan hè. En dan lag er 
op het dak zo een groot stuk van een vleugel ook. En ik zag dat, en ik dacht wat is me dat daar ginder, 
en er was dan juist een boer aan het werken en dat was nogal een zwanzer. En die vraag daaraan, 
“Wat is dat daar ginder boven?” Legt die dat allemaal uit – “er is een vlieger gevallen”, zei hem. 
Haha, en dan ging ik nog een beetje verder en dan lagen daar allemaal die rompstukken hè. Hierop 
en daar, en hier lag een motor. En die andere twee motors lagen ginder en eentje in de dingen. Dat 
was. Wat kan ik nog zeggen. Uhm, uhm en dan ik kan zo achtereen vertellen hè dat speelt toch geen 
rol hè?  
INTERVIEWER: Neen neen.  
RESPONDENT: Op het einde had je vliegende bommen. Die kwamen hier ook allemaal over hè. Vier 
kanonnen en mitrailleurs – begonnen die met dingen te schieten. Want hierachter stonden er ook 
vier, die vliegende bommen vlogen nogal laag en dan schoten ze dat omver hè. Dat was precies, ja 
mijn nonkel woonde daar. En het leek precies of dat een moor begon te koken en dan wisten ze dat 
weer één opkomst was, en dan schieten, en dan schoten ze bij de buur, bij de boer in het dak, eentje 
te laag gemikt. En het dak was weg. Dat is ook nog een historie. En met Allerheiligen het langhof, dat 
hebt gij niet meer geweten hè?  
VROUW: Neen.  
RESPONDENT: Het langhof, was een, was om halfvijf gedaan dat duurde uur of anderhalf uur tot een 
twee uur en dan kwamen we buiten en dan stonden al die kanonnen voor met die mitrailleurs hè en 
uhm we gingen kijken hè. Ik was toen veertienjaar hè, ah ja alle mannen gingen kijken hè. En als we 
dan aan de grot, de Sint-Gerdiens grot ineens een knal. Dat ken je niet hè, dus dan knalde die en dan 
vloog die weer verder hè en die is neergekomen op Puttesteel op het kasteel. Van mensen die van 
wij kenden, vlak op dat kasteeltje hè is die gevallen en die vrouw was thuis, want die was 
hoogzwanger en die waren dood. Ik ben daar dan ’s anderdaags dan gaan kijken. Waren een grote 
put. Ja dat waren altijd grote putten hè.  
INTERVIEWER: Amai.  
RESPONDENT: Ah de 19 de april 43 hebben ze het bombardement op Mechelen gedaan hè. Vliegers 
van Engeland hè die kwamen hierover hè in groepen van in de 30, die waren altijd in groepen zo 
vliegende bommen en uhm … hoe die andere nu weer, ook zo vier motoren, ik weet dat naam niet 
meer. Bombarderen ze ook Mechelen hè, wisten wij dat niet hè. Ja want toen waren er veel doden.  
INTERVIEWER: Amai.  
RESPONDENT: Dat waren bommen tot in de geburen hè, overal hè, ja tot in Wasenrijk dat was ook 
geraakt. Tot aan de kerk, want in het college was omgevormd om al de doden bij elkaar te leggen.  
INTERVIEWER: Amai.  
RESPONDENT: Al de kisten naast elkaar te zetten. Dat was de 19de april hè. Maar de 1ste mei, ’s nachts 
om halftwaalf, roept men vader kom nu eens hier allemaal lichtjes, in het westen over Mechelen, 
allemaal lichtjes. En toen begonnen ze hè, die vliegtuigen die kwamen, wierpen hun bommen af waar 
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er die lichtjes branden hè. Want ja daar dienden die lichtjes voor hè. Iedereen dreef af hè. Ja in 
Mechelen veel doden gevallen. Het zijn de laatste bommen die hier 100 of 200 meter verder zijn de 
laatste gevallen. Ja want toen ging dat lichtje uit en wij zaten allemaal in de keuken van de schrik. De 
mensen liepen allemaal ik weet niet waarnaartoe. Ze zagen dat afkomen hè.  
INTERVIEWER: Amai. 
RESPONDENT: We wisten nog niet dat die zo dicht lagen. En ’s anderdaags ’s morgens keken we door 
het raam, en ginder hier waren nog dertien bommen achter elkaar.  
INTERVIEWER: Amai. 
RESPONDENT: Ja en de laatste was misschien maar honderd meter verder van ons huis. Hadden die 
vlieger twee seconden later, dan was het op ons huis geweest. En het was een rechte lijn, dertien 
bommen na elkaar. Tot hier, anders hadden ze in het dorp gelegen. En in een van die putten lag een 
dode haas. Haha. 
INTERVIEWER: Die had het niet overleefd. Haha.  
RESPONDENT: Haha ja die had het niet overleefd. En een week daarna was het in Leuven, ja was het 
bombardement in Leuven. Met die bombardementen maakten ze allemaal een schuilkelder, een 
schuilput. In de hof een put gegraven met en met hout er opgelegd, maar dat hielp niet zulle, want 
als daar een bom op kwam was dat meteen weg, was dat allemaal weg natuurlijk. Maar ja als je daar 
bleef, kon je heel het huis op je kop krijgen.  
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Zo hebben ze in Rijmenant, een vliegende bom gevallen en dat was in een van die 
bunkers, die ze voor de oorlog hadden geplaatst. Want het stond hier vol bunkers. En ons huis stond 
vlak achter het dorp hè. En dan is daar nog ene van geraakt – die zat nog voor het gat en dan is de 
vliegende bom gevallen en die was ook helemaal, en ja die zijn huis ook helemaal kapot. Ja er was 
ene dood. Ja dat was al 45, ja die vliegende bommen hè. Ja dat was meer op het einde van de oorlog. 
Ja want toen waren de Engelse hier, dan begonnen de Duitsers hier met hun vliegende bommen. Ik 
herinner me nog de eerste die ik gezien heb, kwam ons moeder ’s nachts zeggen: “kom eens kijken, 
dat is een vliegende bom.” In het donker zag je zo een vlammetje vliegen hè. En dat was dus de 
vliegende bom, ja er zijn hier veel langsgekomen hè. Ja. We zaten eens op school hè, en opeens 
broem broem broem, dat was een vliegende bom hè, en juist boven ons hè viel die stil.  
INTERVIEWER: Oh neen!  
RESPONDENT: de professor sprong onder de lessenaar, en zei: “kruip onder jullie banken”. Man doet 
mee terwijl hij het vertelt- en wij onder de banken, terwijl wij onder de banken gingen, zag ik hem 
daar vliegen. Ik zag ze recht naar beneden vliegen. Ik zeg: “ik zeg het is ver genoeg weg, ik weet dat 
want ik zag dat het niet voor ons was, want als het een seconde eerder was geweest dan was op ons 
geweest.  
INTERVIEWER: Amai.  
RESPONDENT: Dat was in de kliniek van juffrouw Hellemans dat, daar waren vele doden. Hoeveel 
weet ik niet. Maar bij ons al de ruiten eruit geschoten. Er stak een stuk glas recht in mijn kladboek er 
helemaal erdoor, hahaha en school was dan direct gedaan, ik mocht meteen naar huis gaan. En het 
laatste trimester van ‘44, neen van ‘45 was het, neen ‘44. Dan was er alle weken, ene dag dat we 
naar school moesten gaan. En dan konden we wat werk krijgen. Ik herinner me nog, ik moest naar de 
tram gaan. Ik heb twee jaar lang op tram gegaan. Dat was 2 kilometer en 200 meter van hier. Dat was 
alle dagen half uur op en een half uur af.  
INTERVIEWER: Ah ja  
RESPONDENT: En ik was juist aan de Ekkerspoel begon die sirene te tieren, ik verschoot me. We 
hoorden die sirene tot hier hè, we waren er vlakbij hè. En ik had schrik, schrik. Want we moesten nog 
onder die spoorweg rijden. Dat was niet plezant. 
INTERVIEWER: Ik vroeg mij nog af of hoe vader veel vertelden wereldoorlog I, vertelden die daar veel 
over?  
RESPONDENT: knikt ja- Die heeft dat dikwijls van verteld, want ik weet daar nu nog veel van. Die 
heeft dat zeker vijftig keer verteld. En ik had een nonkel ook en die had de oorlog meegedaan 
volledig hè.  
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INTERVIEWER: Ah die heeft volledig meegedaan?  
RESPONDENT: Ja mijn vader die was uitgeschakeld hè. En die, van tijd bij een en dan vertelden die 
alle twee hè die hun momenten hè.  
 
INTERVIEWER: En had uw vader trauma’s aan de oorlog? Weet u dat toevallig?  
RESPONDENT: Watte?  
INTERVIEWER: Trauma’s aan de oorlog?  
RESPONDENT: Neen, dat denk ik niet, hij dacht dat hij moest sterven, want hij stak onder de brokken 
beton en alles. “Ik dacht dat ik moest sterven” zei hem. Na een tijd te wrongen kon hij zijn schouder 
in beweging krijgen en kon hij er onderuit. Zeventig tachtig, er staat een groot monument op het fort 
van Walem. Want ik heb daar, wij zijn daar al een paar keer gaan zien. Met een opendeurdag was 
enz. Ik heb daar nog een gasmasker van meegebracht. In een kamer hè, in het fort daar lagen 
misschien een volle kamer, waren misschien tienduizendgasmaskers. 
INTERVIEWER: Amai. 
RESPONDENT: Haha.  
VROUW: Niet gebruikt hè.  
RESPONDENT: Daar is nooit niets mee gebeurt hè. Maar dan als hij, mijn vader was kanonnier, hij 
was soldaat kanonnier voor de obussen. Hij zaten in coupon, zoals wij dat zeggen, een koepel daar 
stonden kanonnen in. En dat kanon konden ze draaien. De vijand schoot, maar als ze op dat 
kanonschoten dan was het niet goed, maar als ze dat draaide kwamen de schoten op de koepel hè. Ik 
heb, op een zekere ogenblik was het toch raak of lagen er stukken van die koepel afgevallen en uhm 
ze konden hem niet meer draaien. Ze zijn hem komen helpen maar het ging niet. En dan op een zeker 
ogenblik schieten ze weer en een heel stuk uit de koepel uit hè. En dat was allemaal op de grond en 
in dingen en dan was het voor hen gedaan hè? Ze zaten dan daarna met nog twee kameraden. En er 
zat ene op zijn schoot hele tijd, die later is gekomen die was vanachter Mechelen. En dat was heel de 
dag maar bommen, bommen en bommen hè, 35 cm dus dat is van een groot kaliber de dikke 
Bertha’s waren. 
INTERVIEWER: Ja dat ken ik ja.  
RESPONDENT: En op een zeker ogenblik vlogen ze in de lucht hè.  
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: En het was gedaan hè. En dan ken ik nog zo verhalen?  
 
INTERVIEWER: Welke kwetsuren had uw vader opgelopen?  
RESPONDENT: Zijn linkerhand was stijf, die kon hem praktisch niet gebruiken. Want hij werkten met 
alles hè, maar hij had een leer, zoals wij dat zegden. Een leren riem aan zijn pols, dan kon hij aan zijn 
steel en zo kon hij werken hè. … Ja dat ging goed zulle, daar had hij geen moeilijkheden mee. En dan 
ik was dan 10 jaar als de oorlog uitbrak en dan 10, 11, 12 jaar en ik deed dat graag mee op het veld 
gaan werken. En dan heb ik gepikt.  
INTERVIEWER: Gepikt?  
RESPONDENT: Dus zo graan gepikt hè, met de pik hè. Ja dat heb ik allemaal gedaan. En grasgemaaid. 
We hadden een beek voor de koe. We hadden twee koeien voor de oorlog en tijdens de oorlog 
hadden we er nog maar één koe. En dan hadden we drie, vier geiten in de oorlog en kippen en 
konijnen en een varken.  
INTERVIEWER: Amai!  
RESPONDENT: Ja dat moest zorgen voor eten hè. He want met dat rantsoen. We kregen maar 1 kilo 
suiker per maand en 225 gram brood. Dat was dus en dat was brood dat je bijna niet mocht hè. Dat 
was van alle rommel bijeen, haha.  
 
INTERVIEWER: En moesten jullie taken overnemen omdat uw vader dat niet meer kon?  
RESPONDENT: Uhm in feiten niet, maar ja dat pikken dat kon hem niet. Hij had het een keer 
voorgedaan en daarna moest ik het maar doen. Uhm verstaat ge, dat ging een beetje maar niet goed 
met die hand hè. Een pikhaak en dan de pik zelf. Dat hebben wij gedaan en patatten steken en alle 
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planten waren, bonen en erwten. We hadden alles hè. Wij hebben nooit hongergeleden hè. En alle 
weken was het bak, bakken. Hierachter woonden een man en die had een oven. En dan gingen we 
met een plank iets groter, nog wat groter dan de tafel, met verschillende broden. Hij stookten dan de 
oven voor ons en hem. En dan met die plank over de weg naar die oven. Dat was goed brood hè. 
Maar op het einde van de week was dat niet meer zo goed brood meer natuurlijk.  
INTERVIEWER: Ah neen natuurlijk haha 
RESPONDENT: Haha in de zomer dan hingen van tijd zo’n vezels aan op het laatste dat dus niet mee 
oké was.  
INTERVIEWER: En wat had uw vader dan nog?  
RESPONDENT: Wablieft?  
 
INTERVIEWER: Welke kwetsuur had uw vader dan nog?  
RESPONDENT: Aan zijn oor, die was zowat verfrommeld. Dat kunt ge zien op foto’s. Die was dus 
helemaal verbrand ook.  
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: En zijn sleutelbeen, maar ik weet niet of dat ook van de oorlog was.  
INTERVIEWER: En kon hij dan nog goed horen?  
RESPONDENT: Ja ja, ik hoor nu slechter dan hij toen. Op het laatste hoorden hij ook wel niet goed 
meer.  
 
INTERVIEWER: Heeft hij ooit geklaagd over zijn pijn?  
RESPONDENT: Neen, na de oorlog was dat gedaan hè. Als hij in Engeland was, of in het hospitaal in 
Antwerpen was dan heeft hij natuurlijk veel afgezien hè. En op een zeker ogenblik. Op een keer zei 
hem dat hij dacht dat hij zijn neus vasthad. Dat was helemaal, een een gat hè… een uhm een hoe 
noemen ze het. Bloed dat gestold is, ik zal het zo zeggen.  
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Ja en dan kon hij precies zijn neus afhalen, maar dat was het bloed dat gestold was, 
natuurlijk.  
INTERVIEWER: Ah ja. 
RESPONDENT: Hahahaha ja…  
 
INTERVIEWER: Kreeg uw vader een oorlogspensioen?  
RESPONDENT: Ja ja… Ja ja… 50 procent, maar dat zou vijf procent meer geweest moeten zijn. 
Herinner ik mij, omwille van het feit als ge iets aan uw gezegd hebt of dus zichtbaar is en ge hebt 
daar dingen aan, maar stukken af ofzo en met zijn oor zou hij vijf procent meer van moeten hebben. 
Maar dat stond niet in zijn dossier, heeft hij ook weer later gezegd hè. Ja vijftig procent dat was toch 
een schoon inkomen hoor, daarmee wij zijn allemaal naar school kunnen gaan. Men zuster die is naar 
Onze-Lieve-Vrouw het pensionaat gegaan. Allemaal in het Frans nog, en dat was tot in 38 en dan is 
dat verandert hè. Daarna was dat in het Nederlands hè. Ze hadden die er niet graag bij hè, want die 
mochten geen Nederlands spreken hè.   
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: En op een zeker ogenblik komt ze thuis, ze mocht om de zes weken naar huis komen, 
en er was iemand die de rodekoorts had in de groep waar ze bij was. En enkele dagen daarna had ik 
de rodekoorts hè.  
INTERVIEWER: Ah ség!  
RESPONDENT: Zes maanden heb ik in die kamer hier gezeten. Ik mocht niet naar school gaan.  
INTERVIEWER: Oh?  
RESPONDENT: Dat moest de dokter, dat was een voortvloeiende ziekte. Uhm ja hoe noemen ze dat 
nu… Ja allèè het speelt geen rol.  
 
INTERVIEWER: Heeft u bepaalde documenten of medailles bewaard of foto’s heeft u die allemaal 
bewaard of?  
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RESPONDENT: Ja die staan allemaal in die dossier hè!  Heeft u die nog gezien?  
INTERVIEWER: Jawel, maar heeft u dat altijd bewaard of?  
RESPONDENT: Ja. 
INTERVIEWER: U heeft het altijd bijgehouden.  
RESPONDENT: Ja sèh dat kistje dat daar ginder staat, daar ligt van alles in. En van tijd leg ik daar nog 
van alles in, zoals er iets in de gazet staat leg ik dat er altijd bij, zoals het fort van Walem ofzo. Ja je 
moet de boek maar lezen, daar staat praktisch alles in.  
 
INTERVIEWER: En bij jullie thuis hingen er dan bepaalde dingen op van de oorlog? Kan u zich dat 
herinneren?  
RESPONDENT: Aan de muren?  
INTERVIEWER: Ja bijvoorbeeld…  
RESPONDENT: Uhm.  
INTERVIEWER: Zoals foto’s of zijn kostuum of?  
RESPONDENT: Neen ik geloof dat er niet veel van de oorlog in huis was. Uhm er waren foto’s van ons 
en het huis. Maar van de oorlog…  
 
INTERVIEWER: Of was er iets dat u kon linken aan de oorlog? Was de oorlog in jullie gezin nog 
aanwezig? Of werd er nooit meer gebabbeld?  
RESPONDENT: Jawel er werd wel nog veel over gebabbeld! Als je daarover begon kon hij niet 
stoppen, dan bleven ze vertellen en ook honderd keer hetzelfde! Ik zen een keer op de eerste mei, 
met mijn vader, nonkel Gielen en veldwachter van Rijmenant, dat was ook uit de oorlog, want die is 
veldwachter geworden omdat hij voorrang had. En dan ginder gereden naar West-Vlaanderen en 
hier hebben we gelegen en hier en dan ook zo van die gazen, die gaasbommen dat was hier en hier. 
Die mannen waren blij zenne. Dat was de eerste mei, ik had dat voorgesteld ik zal eens naar ginder 
rijden, want ik moest rijden hè, waren ze blij. En die mannen, die eerste mei waren mijn tomaten 
bevroren in de serre. Zo koud was het! Het was schoon weer, hè maar als het vriest is het meestal 
schoon weer hè.  
Vrouw doet teken of ik niks wil drinken.  
INTERVIEWER: Een glas water alstublieft 
VROUW: Geen Cola?  
RESPONDENT: Wablieft?  
VROUW: Of fruitsap? 
INTERVIEWER: Water is goed hoor!  
RESPONDENT: Uhm – ik ga eens kijken want ik heb een en ander opgeschreven hè. Ah dan op de 
gemeenten moest er een gemeenteontvanger komen. Mijn vader was dat geweest, maar kon dat 
niet aan. En dan heeft hij dat een tijd gedaan. En dan kwam de ontvanger van Putte en die kwam zijn 
werk dan doen zogezegd. En op den duur heeft hij dat toch maar enkele maanden gedaan, denk ik. 
Hij kon het niet aan.  
Kijkt weer op zijn blad-  
Ah nog zoiets, hij had een kruiwagen en daar kon hij ook mee rijden maar dan heb je zo een “help” 
hè- een hulp een help zeiden wij hè. Ik moest altijd trekken hè, dan had hij dat voorgespannen en ik 
moest altijd trekken, met het veld daarmee met de beerput, het mesten en zo hè, haha.  
INTERVIEWER: Amai. 
RESPONDENT: Dat land was vanachter het bos hier en een stuk daar ook. We hadden bijna een 
hectare.  
INTERVIEWER: Amai dat is toch veel.   
RESPONDENT: Ja, ja pas op dat was maar landbouw hè.  
Kijkt naar zijn papier- die beesten heb ik al gezegd…  
Ah ja in de tijd van de oorlog, die reden er veel smokkelaars hier. Voor patatten enz. hè want er 
hebben veel mensen horen geleden in Mechelen hè. En die niks hadden hè, 225 gram brood per dag 
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en een kilo suiker per maand, dat was niet veel hè. En het huis der Mulder staat hier juist achter het 
dorp hier hè, daarmee dat het hier vol bunkers stond.   
Vrouw brengt hem een pintje bier 
RESPONDENT: Die bunkers staan hier nu nog. En loopgraven en onze hof dat waren allemaal 
loopgraven tot beneden. De muur waren er loopgrachten hè. En als we de vrijdag tiende mei is de 
oorlog uitgebroken, waren er allemaal vliegers hierboven en bommenwerpers en zo.  Die Duitsers 
soms zijn wij naar nonkel Gielen gereden, die woonden hier om de hoek op het einde, een paar 
kilometers van hier. Maar dat was veel veiliger dan hier, want wij zaten hier in de volle slaglinie.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Met die bunkers, het zat hier vol van soldaten. En dan hebben wij tot Gust – en dan 
zijn we gaan vluchten. Gust die had een paard en een kar en dan wij daarop. Ik mocht nog op de kar 
zitten, ik was toen nog maar tien jaar. Mijn vader en moeder en … en nog een dochter die moesten 
met de fiets rijden. Met drie zaten we erin, ik en mijn broer en nog een nonkel zaten erin. En dan als 
we zijn tot in Opwijk en dan rijden de Duisters ons voor. En ons vader moest direct zijn fiets afgeven, 
die Duitser zei: “ik zal dat wel direct terugbrengen”. Hahaha, ge kent dat hè haha ja en dan terug 
naar ding. Dan hebben we in Kapellen in de bos, van ’s ochtends vroeg, ik zal maar zeggen zes uur tot 
’s avonds zes uur onder de spoorwegbrug gestaan. Dat Duitsers hadden een noodbrug aangelegd 
voor al hun materiaal, ja die gingen voor hè. ’s Avonds, als het al donker begon te worden, mochten 
wij erover rijden. Dan hielpen ze ons. Ze hielpen ons hè. En als we dan thuiskwamen nonkel Gielen 
die had koeien, die hadden ze allemaal losgelaten. Die beesten moesten eten hebben, dat ze maar 
hun plan trekken. Was een triestige affaire zenne. Wij ook want hier heeft nog een soldaat een paar 
dagen alles hier gedaan. Want die heeft later nog geschreven, achter Sint-Truiden woonden die. En 
die heeft nog later geschreven, dan is hij toch ook moeten vertrekken want ze schoten hem achter 
zijn wielen.  
INTERVIEWER: Oh amai. 
RESPONDENT: Dat stond in die brief. En in die kerk waren drie bommen gevallen. Van de Belgen hè, 
die stonden in Lombeek en die schoten naar hier. Dat was allemaal kapot. Mijn vrouw is van Putte, 
daar was veel kapot. Die Belgen schoten maar allemaal, maar voor de rest hebben geen. En die 
vluchtelingen die kwamen maar af, maar die stonden voor een muur. En ineens komt er een tank 
over van de Duitsers en die begonnen te schieten en opeens was al dat volk weg. En allemaal naar 
voor. Zij zijn naar, die achter de muur vluchtte naar ginder, maar wij vluchtte naar ginder. Wij 
vluchtte naar het Westen, zij naar het Oosten. Tot in Bullshot hebben jullie gelegen hè. Jaja.  
VROUW: Meisje wilt nog iets vragen.  
RESPONDENT: Ik wil nog iets zeggen anders vergeet ik het allemaal, op een zekere nacht kwamen er 
vliegers maar die waren zo laag dat we dachten dat die het dak van ons huis zou vliegen. We hoorden 
dat, zo laag hè. Die gingen allemaal Leopoldsburg, daar zaten Duitsers hè, een kamp hè, een 
legerkamp hè, voorbij Leopoldsburg. En dan zijn die teruggekomen schijnt het dan bommen op uhm 
Leopoldsburg en die vlogen zo laag om de … de dinges… onder de radar te blijven. Zo konden ze hen 
niet zien. Die volgen zo laag hè. Formidabel, dat was amai ik dacht echt dat het dak van ons huis eraf 
vloog. De ene nacht na de andere was dat hè.  
INTERVIEWER: Ja amai. 
RESPONDENT: De eerste binnengekomen zijn dan was ook een zondag denk, is hij naar Mechelen 
gaan kijken. Wij zijn op de Puttesteenweg gaan kijken maar daar zijn ze maar drie dagen daarna 
gekomen, want ze reden naar Antwerpen hè.  
INTERVIEWER: Ja…  
RESPONDENT: En dat lag hier toen vol, dat waren hier toen weids. Dat was hier allemaal wei en dat 
lag hier vol soldaten. En ons vader die kon wat Engels, die had er zo lang geweest en dan kwamen ze 
met hem wat spreken.  
 
INTERVIEWER: En ik vroeg me ook af of uw vader een gerespecteerd figuur was in het dorp? Weet 
u daar nog iets van?  
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RESPONDENT: Ja want hij is dan bijna ontvanger geweest op de gemeente hè. Dat was Sint-Vincents 
genootschap in de kerk was dat dan. Ze waren met drie man. Elke week was dat een frank voor ieder. 
Er was een kas voor als iemand in nood was of zo en dat is dan stilletjes aan uitgestorven. En dat was 
ook zanger in de kerk, zanger in de kerk.  
INTERVIEWER: Hij was een gekend figuur in het dorp?  
RESPONDENT: Ja want feit de coiffeur te zijn, allemaal kwamen ze naar hier hè. Kenden ze allemaal 
hè, Den Nante van men Bernard. Zo noemde ze hem. Bernard was zijn vader hè.  
 
INTERVIEWER: Bij de terugkeer van WOI naar huis hoe reageerde de familie daarop?  
RESPONDENT: Ja ik weet daar niet zo veel van, ik weet wel de jongste zuster die was opeens vijf jaar 
ouder en die herkende hem niet. Hij was vijf jaar weggeweest, die ander waren wat ouder die waren 
wat minder, maar die kleinste, die kende hem niet meer. Op zo vijf jaar, dat was al een grote vrouw 
geworden.  
 
INTERVIEWER: Ja natuurlijk.  Wist de familie voor zijn terugkeer al dat hij invalide was? Want hij is 
pas van 1919 teruggekomen hè? Weet je misschien hoe ze de familie op de hoogte hebben 
gebracht van zijn invaliditeit?  
RESPONDENT: Ik denk dat hij gewoon is teruggekomen zonder dat ze er iets van wisten. Denk ik Ik 
geloof dat ze er niet iets van wisten. Toen was er geen briefwisseling, of telefoon of zo dat was er 
niet hè.  
 
INTERVIEWER: En had hij dan speciale verzorging nodig uw vader?  
RESPONDENT: Na de oorlog? Dat zal praktisch niks geweest zijn. Ah ja hij was in 14 al vier of vijf jaar 
bijna, toen was het praktisch genezen zogezegd. Neen hij kon gewoon terug zijn werk doen.  
 
INTERVIEWER: Hoe hebben uw vader en uw moeder elkaar leren kennen?  
RESPONDENT: Ja ze waren allebei van 1890, ze hebben elkaar leren kennen? Goh denkt na- ik weet 
het niet ah! Mijn moeder hadden ze een muziek, fanfare geloof ik, en hij kwam daar ook in. Ik denk 
dat het daar iets, toen woonden ze hier in Harent hè. Ik denk in 15- mijn moeder, daar de moeder 
van is gestorven in, als ze zij vijftien jaar was, in 14 a 15 is die gestorven. En dan was zij, oudste 
vrouw- er was wel nog een oudere jongen- maar zij stond al huishouden en zogezegd hè.  
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Ja dat zal niet plezant geweest zijn. Ja die weduwnaar.  
Kijkt op het papier 
Wij hadden altijd konijnen. Konijn eten, verschrikkelijk veel, maar dat is goed want ik eet dat graag. 
Hier in geburen was er een mens en die deed die altijd dood voor ons. Die stroopte die af, die 
prepareerde dat. Want daarna is die gestorven, dan heeft mijn vader toch verder gedaan. Ja hij kon 
dat toch ook, konijnen afstrepen. En klein geitjes rond de tijd van het jaar, klein geitjes hebben wij 
ook veel gegeten. En de kippen zaten boven in de stal boven de konijnen. Haha, op een stokken hij 
had daar zoiets gemaakt met stokken en daaronder een plank. En om de paar dagen moest hij die, 
die die stront van die kippen dan gooiden die dat in mestput hè. Met een dingen die stok afgeraapt 
hè. En ons moeder kon graag melken, die melkte graag. Ik heb haar eens keer gemelkt. Ik deed al het 
werk heel goed, en ik deed dat graag, en hij heeft geen drie putten omgespit dat ik niet heb gezien, 
want ik moest dat altijd zien. En mijn moeder en ik heb dus een keer gemelkt, en dat ging precies bij 
mij niet. Ik heb nooit mogen melken. En op een keer in de zomer waren we om twaalf uur patatten 
gaan steken rond Peulis kermis, dat is rond 20 juli, juni uhm om twaalf uur hadden ze, het zal volle 
maan geweest zijn denk ik. “Dat duurt zolang vooraleer het licht wordt” zegt de een tegen de andere. 
Ja ik heb ga eens zien, want ik heb een en ander opgeschreven.  
VROUW: Wat moet zij nog weten?  
RESPONDENT: Hierachter, waar ik op de tram ging, daar is nog een vliegplein geweest. Zo’n 
steltlopers van de Duitsers. Daar waren verschillende vliegtuigen, ze hadden een startbaantje en al, 
maar dat heeft niet lang geduurd en dan was het weg. En die piloten die kwamen hier naar het café 
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voor een pint. Ah het was oorlog hè, het was allemaal niet vet hè en dan was er in het bos werd er 
altijd hout verkocht hè. Voor te stoken onze vader die kocht altijd een mutsaart, dat kent ge toch hè, 
een bussel hout. Mutsaart zeggen ze daartegen. Dan werd een mutsaart in huis gelegd en de dikken 
stokken die haalden we eruit en zaagden we kapot en de klein hielden we bij voor de kachel in brand 
te doen hè. En het groot- en zo was dat regelmatig. Je kunt het hier zien een goeie bussel hout. Dat is 
plezant, zeker achter is dat heel plezant.  
VROUW: Ze moet u nog dingen vragen, wacht eens effekes.  
RESPONDENT: Hè? 
VROUW: Ze zal het u wel vragen.  
RESPONDENT: Ja als je iets te vragen hebt. 
 
INTERVIEWER: Ja ik heb nog wel een vraag! Ik vroeg me of dat uw vader ooit publieke reacties heeft 
gekregen op zijn invaliditeit? Voorbeeld op dat oor of op zijn hand?  
RESPONDENT: Neen want wij zagen dat praktisch niet meer. We waren dat gewoon hè. En met die 
linkerhand, ja die linkerhand, maar zijn rechterhand daar was nog goed hè. Dan kon hem met zijn 
steel met zijn riet of zijn schup en dan dat leer aan en dat dan er rond die steel en kon hij. Kon hij 
goed werken h7.  
 
INTERVIEWER: Hij werd niet op straat nagekeken om dat hij?  
RESPONDENT: Oeh neen! Neen want dat was niet, hij was graag ge zien in het dorp daar ben ik zeker 
van! Zeer graag gezien zelfs.  
 
INTERVIEWER: Probeerde hij zijn invaliditeit te verbergen?  
RESPONDENT: Neen, zoveel zag je er niet ervan. Neen zoveel zag je er niet van. Je zag dat bijna niet. 
Dat was, hij kon dat zover dicht doen maar niet verder. Neen neen dat was niet helemaal niks.  
 
INTERVIEWER: Hoe zou u uw vader beschrijven? Wat voor een mens was hij?  
RESPONDENT: Een mens die altijd content was! Haha, als iemand hem iets vroeg hij was altijd gereed 
hè. Want in de week, dat heb ik nog niet gezegd, kwamen er van tijd mensen die lijkdiensten 
moesten voor zich te laten scheren ook. En dan waren wij dikwijls op het veld ginder, en mijn moeder 
die stak haar twee vingers in haar mond en floot. Dan wist hij als hij dat hoorde, op dat gefluit kwam 
hij naar huis, om die persoon te scheren haha, dat is ook nog een historiek.  
 
INTERVIEWER: En uw moeder wat voor een persoon was dat?  
RESPONDENT: Ja… een simpel mens. Ik kan het niet anders zeggen. Een simpel mens, heel 
eenvoudig. Ja vijftien jaar zonder moeder gevallen, moest zij moeder spelen. … Ja dat was hard 
werken. Allemaal, mijn vader ook en ik ook, maar ik deed dat graag. Ik werkte heel graag op het land 
en alles hè. Ja dat was nu nog hè, daarmee dat ik zo een grote hof heb hè.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: En dat is hier 38 are hier bijna hè. 
INTERVIEWER: Amai!  
RESPONDENT: Ik had dees jaar 150 pompoenen gekweekt.  
INTERVIEWER: Hoeveel pompoenen?  
RESPONDENT: Pompoenen, 150 of zo, denk ik en verleden jaar ook.  
INTERVIEWER: Amai!  
RESPONDENT: En dat wordt maar weggegeven. Aan de een of de andere die krijgen maar 
pompoenen.  
INTERVIEWER: Oh lekker!  
RESPONDENT: Alhoewel als je ze op de markt ziet staan, een euro voor pompoen. Ik heb al dikwijls 
gezegd we zouden er mee naar de markt moeten gaan. Allèè ja dat doen we niet hè.  
INTERVIEWER: Moest uw moeder bepaalde taken overnemen in het huishouden van uw vader 
omdat hij dat minder goed kon, zoals heffen?  
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RESPONDENT: Ja ik weet niet, ja helpen… en dat pikken dat moesten wij- als je pikt hè dan leg je dat 
op zo’n hoopje zogezegd. Een leg noemen ze, wij noemde dat zo. En dan wordt een band rond 
gedaan met wat stro en dan is dat een uhm… dan is dat een schoof, noemen ze dat dan hè. En in de 
winter dan dorsen we daarachter in de garagepoort. Met twee dorsen wij dan, met twee beleggers. 
Stof stof stof als je dan eens moest snuiten dan was dat allemaal stof stof stof, haha. En daarna werd 
dat gewonnen hè, wij hadden hier een wind in de geburen en gingen wij winden. Je kent dat 
misschien een winden? 
INTERVIEWER: Neen dat ken ik niet.  
RESPONDENT: Een winden, je legt dat erop en je moet er dan zo aan draaien. Met zo een rond ding, 
en dan komt dat graan eruit. En het kaf ligt weg hè.  
 
INTERVIEWER: Ja en had u een goede band met uw vader?  
RESPONDENT: Ja ik hielp die graag hè, dat was geen probleem. Oh neen, ik was daar altijd bij ook als 
er moest gereden worden, ik heb altijd gereden. Ik denk dat mijn broer nooit heeft meegereden. Die 
moest altijd spelen, ik heb altijd al het werk gedaan, praktisch. Die heeft nooit- die was vijfjaar jonger 
dan ik ook hè.  
 
INTERVIEWER: Heeft u nog andere dingen geleerd van uw vader?  
RESPONDENT: Ja coiffeur hè, haha op het laatste heb ik veel haar gesneden. Dat deed ik dan. Het 
scheren dat deed hij. Haren snijden ja…  
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Ja dat heb ik gedaan, ja mijn moeder heeft dat ook gedaan en dan die geburen mens 
dan kwam die soms ook de zaterdagavond helpen.  
 
INTERVIEWER: Moet u soms nog aan uw vader denken bij bepaalde momenten?  
RESPONDENT: Ja natuurlijk… hè … dat ik zeg ons vader zou dat zo gedaan hebben of haha, of ons 
moeder zou dat zo gedaan hebben. Ik kan daar nog veel over vertellen zulle. Als je iets te zeggen 
hebt moet je gewoon vragen hè. 
INTERVIEWER: Jaja als ik iets te vragen heb zal ik het zeggen, maar het is ook interessant wat u te 
vertellen heeft hè. 
RESPONDENT: Ja. Maar in de oorlog de vliegtuigen die hier overgekomen zijn. En dan met die landing 
in Holland, hebben ze daar dus, kwamen hier ook tien en honderd vliegtuigen over van die Dakota 
met zweefvliegers erachteraan. Honderden zijn hier overgevlogen naar Holland. Ze hebben daar veel 
miserie gehad, die Duitsers allemaal met een vlieger en een zwever er achteraan. Dat zat vol 
soldaten. Dat was op een zondagnamiddag. En dan hebben ze hier dus zo smeten ze hier parachute 
uit. En wat is datte, dat was munitie voor de dingen hier hè, verzetskrijgers, verzetsstrijders. Dat 
smijten ze hieruit. En dan liep de boer hier nog rond met de kar om die munitie te vervoeren naar 
een plaats zeker. Maar als wij terug van de vlucht kwamen, dat lag hier vol kogels, vol kogels. 
Hoeveel kogels dat ik heb afgetrokken. Nu denk ik daar met de tijd aan, er zijn hier nog met de tijd 
ontploft hè. 
INTERVIEWER: Amai ja. 
RESPONDENT: En handgranaten van de Duitsers, hier achteraan was een huis het stak vol munitie.  
INTERVIEWER: Amai. 
RESPONDENT: We zaten hier in de volle slaglinie hè, maar er is hier niet veel gebeurd feitelijk hè, de 
Duitsers hebben die muur opengebroken en dan gewoon verder gegaan hahaha, ja dat was. Dat staat 
nu nog als souvenir in Rijmenant, een van die grillen. Dat waren precies allemaal poorten die ze zo 
aan elkaar vast maakten zodat de tanks niet door konden. En één daarvan is dit jaar nog ingehuldigd. 
Hebben ze dat als monument gezet, kunt ge nog gaan zien als je wilt. Hahaha, hebt gij van uw leven 
al ooit iets van die IJzeren muur iets gezien? Nooit foto’s ook niet?  
 
INTERVIEWER: Ik vroeg me ook nog af, ge hebt al veel verteld over toen ge op school zat hè, ik vroeg 
me af of dat u anders benaderd werd op school doordat u de zoon was van een invalide soldaat.  
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RESPONDENT: Neen, ik heb eens op laatste heb ik eens gevraagd: mijn vader is oorlogsinvalide 
krijgen wij geen vermindering? Aan de directeur éh en toen heb ik tien procent vermindering 
gekregen. Maar dat was dat de laatste jaren, we hadden daar nooit aan gedacht.  
INTERVIEWER: En in het dorp werden jullie daar anders benaderd?  
RESPONDENT: Neen, neen dat kon je niet zien aan de mensen, we waren allemaal dezelfde. De 
mensen, neen neen hij was een gewone mens zoals de andere een gewone burger. Er was feitelijk 
niet veel aan te zien. Hij was in feite niet verminkt hè, ja zijn oor was verminkt, maar dat zag je het 
bijna niet. Het was zowat verfrommeld. 
 
INTERVIEWER: En heeft u ooit kameraden van uw vader van in de oorlog ontmoet?  
RESPONDENT: Ja die persoon wat ik gezegd had dat die op schoot ging zitten als het ontploft is hè. 
Die is hier in zijn leven ooit geweest. Maar dat was een van hierachter, van Hulsbeek of Lombeek of? 
Hij heeft die naam dikwijls gezegd maar ik kan het niet onthouden. Want die had zo ogen, die zo, je 
kent dat wel van de verbranding dat was rood. Die zijn ogen waren zo rood vanonder. Maar dat was- 
want mijn vader zag er minder invalide uit dan die mens. Hij zag er veel beter uit. Want ze waren met 
drie bijeen, dat heb ik hem altijd horen zeggen, en hij was de beste van de drie, zei hem. Was de best 
want ja, achteraf. Kan ik nog iets zeggen? Kijkt op zijn papier- In de oorlog gingen wij totsen rapen.  
INTERVIEWER: Totsen? 
RESPONDENT: Kent ge dat totsen? Een dennenappel? 
INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: Bij ons zijn dat totsten.  
INTERVIEWER: Ah bij jullie is dat totsen hè? Haha.  
RESPONDENT: Ja hier is zelfs nog een café en dat noemt de tots. Hahaha. 
INTERVIEWER: Haha. 
RESPONDENT: Dat is voorbij, die is veranderd. Ik zen dan op de gemeente gekunnen. Ik ben op de 
gemeente kunnen gaan. Als opsteller in ‘56, zijn ik opsteller geweest in de gemeente. En dan op 60 
jaar ben ik op pensioen gegaan. Ik was ook ontvanger van CEO, dat is nu de OCMW.  
INTERVIEWER: Ah ja. 
RESPONDENT: Was ik ontvanger. Rijmenant is bij Bonijnde gegaan en die van Bonijnde die heeft het 
verder gegaan. Ze hadden dat ook aan mij gevraagd maar ik zei: “neen geef dat maar aan Robert die 
had verschillende kinderen dus die kon dat veel beter gebruiken!”. Ik was er graag vanaf, veel werk, 
ik werkte liever in mijn hof.  
INTERVIEWER: Haha ja. 
RESPONDENT: En op reis gaan, en op reis geweest hè. Heel de wereld hebben we gezien.  
INTERVIEWER: Echt.  
RESPONDENT: Heel de wereld.  
INTERVIEWER: Hebt ge bijvoorbeeld Peru gezien?  
RESPONDENT: Ja natuurlijk, Macchu Pichu daar zijn we op geweest.  
INTERVIEWER: Ja ik ben daar ook geweest.  
RESPONDENT: Met een stoomtrein nog hè, ik heb dia reeksen van. Haal die classeur eens?  
[Verteld over al zijn reizen] 
 
INTERVIEWER: Ik heb nog een vraagje voor u – Ik vroeg me nog af of dat het beeld van mensen met 
een handicap veranderd is doordat uw vader ook invalide was. Hebt u daar nu een ander beeld 
van?  
RESPONDENT: Neen niet speciaal denk ik, er zijn er zoveel hè?  
INTERVIEWER: Denkt ge dat de invaliditeit van uw vader een bepaalde invloed heeft gehad op uw 
leven?  
RESPONDENT: Ja dat bracht goed op. En dan kreeg hij feitelijk te weinig. Dat was een schoon 
inkomen en zijn we dus naar school kunnen gaan. Mijn zus naar school Sint-Lieve-Waver op die 
verbleef daar. En ik heb dan het college dan. En mijn broer die deed de vakschool want dat was een 
metaalbewerker. Ik ben dan dus op het gemeentehuis geraakt. Dat is mijn inzicht, mijn vader was het 
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bijna geweest en het zou toch schoon zijn als ik, ik heb het gelukt gehad. Je moet daar geluk in 
hebben, ik ben benoemd geweest door de politiek hè, dat is met positie enz. te maken. En van het 
CEO juist hetzelfde.  
 

4.11.  Familie Maes  

RESPONDENT1: OUDSTE VROUW 

RESPONDENT2: JONGSTE VROUW  

RESPONDENT3: PHILIPPE STAS  

RESPONDENT4: ANDERE MAN  

 

RESPONDENT4: Hetgeen dat gij mij verteld hebt bij Nieuwjaar, waar ons vader ja ik weet niet.  
RESPONDENT3: Dat vindt ge normaal gezien terug? Als ge in Hasen vindt, oorlogs, veldhospitaal 
oproept vindt ge dat terug.  
RESPONDENT4: Ah ja dat is goed.  
RESPONDENT3: Loopt ze?  
INTERVIEWER: Ja ik zit hier wat ver hè? Hahaha precies een sollicitatiegesprek.  
Iedereen lacht  
INTERVIEWER: Maar ik heb die schets van oorlogsblinden heb ik ooit ook op de kop kunnen tikken 
voor 120 euro of zoiets, wat nog relatief weinig is, want ik zie ze staan voor 450-500 euro. 
RESPONDENT3: die van 112? 
INTERVIEWER: Ja die van 112, ja de volledige set.   
RESPONDENT3: Wat eigenlijk ook niet veel geld is, ik heb ook want ik had schrik dat het ooit 
vernietigd zou worden ooit, verloren zou gaan. Had ik contact opgenomen met de conservator van 
Flanders Field.  
INTERVIEWER: En wie was dat?  
RESPONDENT3: Ik heb daar een email van ik ga dat terugvinden. Ik ken zijn naam niet, ik kan dat 
terugvinden dat is geen probleem. Die zei: “Ah ja ik weet perfect waarover het gaat, ik heb hier een 
stuk 2-3 liggen, er kan nog altijd één bij komen, dat is geen probleem dat wordt hier goed bewaard 
en goed gebruikt worden want we gaan weer uitkomen met een tentoonstelling over de ziekenboeg 
en dan komt dat wel van pas. En dan heb ik dat liggen, en ik vermoed dat het in die periode is, 
waarschijnlijk wel dat die dan mail stootte van die Nederlandse vrouw ik heb dat hier gekregen ik 
weet niet wat dat is en dan heb ik het verhaal van mijn grootvader uitgeschreven en dan hebt gij dat 
teruggevonden.  
INTERVIEWER: Ja het is eigenlijk zeer toevallig ik had gewoon ingetikt oorlogsblinden en de eerste hit 
die je dan krijgt is die discussie die jullie hebben opgestart- alle ja het is geen discussie hè- maar die 
jullie hebben opgestart over jouw grootvader en uw vader.  
RESPONDENT1: Ik ben de dochter van.  
INTERVIEWER: U bent de dochter hè.  
RESPONDENT1: Ja.   
INTERVIEWER: Maar u bent, mag ik vragen hoeveel jaar dat u bent?  
RESPONDENT3: Hoe oud wordt ge?  
RESPONDENT1: Ik word 80.  
RESPONDENT3: Wordt ge al tachtig?  
RESPONDENT1: Ja ik ben nu 79.  
RESPONDENT3: Oh ik dacht dat ge nog maar 79 werd.  
RESPONDENT1: Volgend jaar tachtig.  
RESPONDENT2: Maar tante is niet de oudste hè, er is toch nog een oudere  
RESPONDENT1: Mijn broer was de oudste.  
RESPONDENT3: Ja mijn vader hè.  
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RESPONDENT1: Mijn broer is de oudste.  
RESPONDENT3: En gij waard een paar jaar jonger hè  
RESPONDENT1: Ja. 
RESPONDENT3: En weet ge nog hoeveel jonger dat ge zijt?  
RESPONDENT1: Drie jaar, denk ik.  
INTERVIEWER: Drie jaar jonger. 
RESPONDENT3: gij zijt van ’29?  
RESPONDENT1: Neen van ‘33. 
RESPONDENT3: En was mijn vader niet van ‘26?  
RESPONDENT2: Ja uw vader was van ’26.  
RESPONDENT3: Dus er was 7 jaar verschil. 
RESPONDENT1: Amai zoveel?  
RESPONDENT3: Ja.  
INTERVIEWER: Dus jullie waren met drie kinderen?  
RESPONDENT1: Wablieft?  
RESPONDENT3: Neen twee kinderen, mijn vader Arnaud en dan tante Monique en dan is er nog een 
kindje doodgeboren.  
INTERVIEWER: Tussen de twee dan?  
RESPONDENT3: Neen, er waren altijd grote kloven tussen. Ik weet niet of Bernadette veel jonger was 
dan gij? Zou ge dat nog weten? Gij zijt van ‘33 en als mémé bevallen is van Bernadette wanneer dat 
was.  
RESPONDENT1: Dat weet ik niet. 
RESPONDENT3: Dat weet ik ook niet meer… Dat zal ook niet op het familieboekje staan.  
RESPONDENT4: Neen?   
RESPONDENT2: Neen dat staat er niet op.  
INTERVIEWER: Dat staat er waarschijnlijk niet op. Ik denk niet.  
RESPONDENT2: Ik denk niet dat die geboortes officieel werden geregistreerd.  
RESPONDENT4: Ik ga eerst eens de persoon zelf laten zien hè.  
INTERVIEWER: Jaja dat is goed.  
RESPONDENT2: Patrick heeft toch zeker niet alles voorbereid?  
RESPONDENT4: Jawel, ik ben voorbereid.  
RESPONDENT2: Ik denk dat Patrick het meeste zal bij hebben van ze allemaal.  
RESPONDENT4: Ik zal zeggen ik ben goed voorbereid, ik ben daar goed in geholpen. Ik heb een foto 
gevonden daar was ik al heel blij mee.  
RESPONDENT2: Wat hebt ge toch allemaal bij jongen?  
INTERVIEWER: Dat is een koffer gevaar, goed bewaard.  
RESPONDENT4: Dit is toch wel belangrijk, een foto van mijn grootvader.  
RESPONDENT3: Ah zie dat is die ik bedoelde. 
RESPONDENT4: Inderdaad.  
RESPONDENT4: Die zat in de kluis.  
RESPONDENT3: Zie de beschrijving die ik gaf was honderd procent correct.  
RESPONDENT4: 200 procent correct.  
RESPONDENT3: Dat moet dus voor het feit zijn geweest.  
INTERVIEWER: Dus voor ‘17.  
RESPONDENT3: Oktober ‘17.  
INTERVIEWER: Oktober ‘17. 
RESPONDENT1: Ja!  
RESPONDENT4: Inderdaad. Ja absoluut.  
INTERVIEWER: En denk je een foto van tijdens de oorlog of voor de oorlog?  
RESPONDENT4: Voor de oorlog. 
INTERVIEWER: Want uw vader was toch een beroeps. 
RESPONDENT4: Hij kreeg ook nog een opleiding?  
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RESPONDENT2: Neen hij was geen beroeps.  
RESPONDENT3: Mij is altijd gezegd geweest dat hij wou studeren voor wisselagent en dat hij dat niet 
heeft kunnen doen door de oorlog. En omwille van de oorlog is opgeroepen is geweest.  
RESPONDENT4: Is grootvader naar de oorlog gegaan vanuit puur voor zijn eigen, als vrijwillige 
vechten voor België of vanuit patrionisme.  
RESPONDENT3: Neen, volgens de staat valt gij binnen een bepaalde leeftijdsgroep dat ge kunt gaan 
vechten en moet gij gaan.  
RESPONDENT4: Was hij verplicht om te gaan vechten? Of kon hij er onderuit?  
RESPONDENT3: Ik denk niet dat hij eronder uit kon, dat weet ik niet.  
INTERVIEWER: Er was pas militaire plicht vanaf het jaar ‘16 de eerste jaren van de oorlog die zelf – als 
er geen legerdienst was op dat moment dan moest je vertrekken.  
RESPONDENT3: Al de weerbare mannen.  
RESPONDENT4: Waarom zijn zijn broers dan niet gegaan?  
RESPONDENT3: Die zijn ook geweest, Archibald is ook geweest.  
RESPONDENT2: En die andere broers. 
RESPONDENT3: Neen, die zal te jong geweest zijn. En Steriel zal ook te jong geweest zijn.  
RESPONDENT4: Ah ja dat wist ik niet.  
RESPONDENT3: Steriel is zeker niet gewest, want die was echt te jong. Mijn grootvader heeft een 
accident gehad toen hij – hoe oud was hem nu toen?  
RESPONDENT1: Neen…  
RESPONDENT3: Toen zal hij toch al 24 geweest zijn, denk ik.  
RESPONDENT4: We kunnen de berekening maken van wanneer het gebeurd is hè. Ik wil toch 
eventjes terugkomen op het feit dat hij nu is moeten gaan of is dat hij nu vrijwillig getekend heeft.  
INTERVIEWER: In het begin van de oorlog waren enkel verplicht diegene die op dat moment hun 
legerdienst deden. Die op dat moment jonger of ouder waren moesten op dat moment niet gaan. 
Dat was eigenlijk pas in 1916 dat men het verplicht heeft voor al de weerbare mannen tussen 18 en 
40 verplicht maakten. Omdat op dat moment had men een groot tekort aan het front. 
RESPONDENT3: Hoe hebben ze dat technisch aangepakt? Want als de Duitser aan de IJzer zit dan 
kunnen de Antwerpenaren toch niet meer achter de IJzer geraken?  
INTERVIEWER: Wel wat er toen gebeurde is dat men vluchten over Holland en men nam een boot 
naar Engeland om vanaf daar weer aan te sluiten te zoeken bij het Belgische leger dat zich 
ondertussen al had opgeplooid…  
RESPONDENT3: Tante weet jij daar iets van? Is bompapa lang Holland en Engeland moeten gaan?  
RESPONDENT1: Neen, hij heeft gewoon zijn dienst gedaan.  
RESPONDENT3: Zijn militaire dienst. 
RESPONDENT2: Jaja maar hoe is hij er geraakt? Seg maar dat je zegt alle mannen tussen 18-40 jaar  
INTERVIEWER: Tussen 18-40 jaar.  
RESPONDENT2: Maar dan zijn er toch een aantal die ontsnappen kunnen zijn medische redenen.  
INTERVIEWER: Dus voor 1916 had je een legerplicht, een legerdienst kon je ook nog afkopen. En dat 
betekende dat de rijkere uhm het lotje dat ze hadden getrokken konden doorverkopen aan iemand 
anders. En dat is veranderd in 1916.  
RESPONDENT4: Dan vraag ik mij ook af, is het daarom ook niet dat mensen denken dat zijn familie 
hem eigenlijk kon afkopen? Maar is hij daarom vanuit een fanatisme gegaan.  
RESPONDENT2: Vaderlandsliefde?  
RESPONDENT4: Voor vaderlandsliefde ik vraag me dat?  
INTERVIEWER: Dat zou kunnen.  
RESPONDENT2: Mijn grootvaders Philippe, die hadden ook alle twee moeten gaan.  
RESPONDENT3: Ja. 
RESPONDENT4: Ik denk dat.  
RESPONDENT2: En ik weet dat mijn grootvader dat heeft afgekocht… die heeft dat altijd gezegd.  
RESPONDENT4: Ik denk echt vanuit vaderlandsliefde. 
RESPONDENT2: Mijn grootvader had een zaak, en die heeft altijd gezegd dat hij het heeft afgekocht.  
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RESPONDENT3: Ik weet wel wat hij daarvoor niet gewerkt heeft voor de oorlog. Weet ge dat of 
bompa gewerkt heeft voor de oorlog?  
RESPONDENT1: Neen. 
RESPONDENT2: Ik dacht dat die al in dienst zat. 
RESPONDENT3: Ik dacht dat ook. 
RESPONDENT4: We zouden allereerst moeten achterhalen hoe oud hij was toen hij in het leger is 
geweest.  
RESPONDENT2: Hebben jullie zo geen boekje van het leger, moet dat er toch in staan?  
RESPONDENT3: Ik heb het niet gevonden.  
RESPONDENT4: Ik ook niet, want daar is ook een foto van in het hospitaal. 
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT4: Ja want ik heb die ooit gezien.  
INTERVIEWER: Moh.  
RESPONDENT4: Ik heb die ooit gezien, die moet terecht komen, ik zal die ooit eens vinden, eens 
samen zoeken met mama. Dus echt in het hospitaal. Het hospitaal waar hij zo ligt op het bed, zo 
allemaal hokjes van mensen. Ik heb ooit die foto gezien.  
RESPONDENT1: Dat is wel waar.  
RESPONDENT4: De eerste vraag die ik mij stel is waarom is hij in het leger gegaan? Dat zou moeten 
we kunnen overhalen.  
INTERVIEWER: Ik kan altijd het dossier opvragen in het legermuseum in Brussel. Dat zal ik doen via 
mijn collega en normaal gezien staan daar alle stappen in een soldaat van in het leger vanaf zijn 
intrede tot zijn ontslag staan genoteerd. Daar moeten we het kunnen terugvinden. 
RESPONDENT3: Het daar kunnen terugvinden. 
RESPONDENT4: Schitterend. 
RESPONDENT1: Ik weet dat Koningin Elisabeth hem kwam verzorgen. 
RESPONDENT4: Ja de klopt. 
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT3: Op het embleem staat die op de achtergrond. 
INTERVIEWER: Ja je zag wel zo’n schets hè.  
RESPONDENT4: Zijn er zo’n geen twee prenten van die.  
RESPONDENT2: Hoe zo twee?  
RESPONDENT3: één hing bij mij vroeger. 
RESPONDENT3: Deze is wat gescheurd, hier zie je die schimmel, vroeger was die beter zichtbaar.  
RESPONDENT4: Dat klopt. 
INTERVIEWER: Is dat een originele tekening of?  
RESPONDENT3: Neen neen.  
INTERVIEWER: Dat is een lithografie. 
RESPONDENT3: Dat komt uit die map.  
RESPONDENT4: Jaja. 
RESPONDENT4: P. wat zei ge nu komt die nu uit die kalender of?  
RESPONDENT2: Neen vanuit een map met allerlei.  
INTERVIEWER: Een soort van kunstmap, ja.  
RESPONDENT4: Ik heb die al van kleins af bij mij zien hangen hè, ge snapt wel wat ik wil zeggen hè  
RESPONDENT2: Ik ben aangetrouwd hè dus ik weet niet alles.  
RESPONDENT4: Ik ben me aan het inbeelden waar het hing. 
INTERVIEWER: Het is een prachtige tekening.  
RESPONDENT4: Ja schitterend hè.  
RESPONDENT3: Kijk dat is de origineel, zie hier bladzijde twaalf is eruit gescheurd.  
RESPONDENT4: Ah zo kijk.  
RESPONDENT3: Dit is bladzijde elf, maar er is geen bladzijde twaalf want die ligt daar. Dat heeft dan 
heel lang daar gelegen vooraleer ze dat dan hebben ingekaderd.  
INTERVIEWER: Ja je ziet al een beetje dat het verbleekt is…  Hm hm.  
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RESPONDENT3: Er zijn een aantal jaar uitgave van die kalender, die is een aantal jaar uitgegeven. Ik 
weet niet van welk jaar het is.  
INTERVIEWER: Dat is misschien nu wel een rare vraag, maar hoe zijn jullie erop uit gekomen, of 
hoe is uw grootvader erop uitgekomen dat hij dat was [op die kalender] 
RESPONDENT3: Ik denk dat hij vrij lang in Bosvoorden gezeten heeft en dat hij dus eigenlijk al die 
kalenders heeft gehad onder handen die van hem en dan zal hij wel gemerkt hebben dat hij dat was.  
INTERVIEWER: Wellicht zal Samuel Dewroedt, de instructeur wel langs zijn gekomen en zal hem 
geschetst hebben. Dat zal hij wel herinnerd hebben?  
RESPONDENT3: Wellicht.  
INTERVIEWER: Ik vroeg mij het gewoon af.  
RESPONDENT3: Ja wij hebben hem alleen als oude mens gekend hè. Heb ik hier ook nog een paar 
foto’s maar zijn dat ook, voilà zie hier, dat is in de jaren zestig. Hier moet ik ongeveer vijftien zijn, en 
ik ben 53 dus laten we zeggen van achteraan de zestig.  
INTERVIEWER: En dat is dan. 
RESPONDENT3: Dat is mijn grootvader en dit is mijn vader.  
INTERVIEWER: En dat is je vader, ja Arnaud.  
RESPONDENT3: Ja, dat is zijn vrouw Myria.  
INTERVIEWER: Ah ja dat was jouw moeder hè [wijst naar respondent 1] en hebben ze elkaar leren 
kennen voor de oorlog of na de oorlog?  
RESPONDENT3: Neen na de oorlog.  
INTERVIEWER: Dus uw vader was dan al blind en dan hebben ze elkaar op een bepaalde plek leren 
kennen.  
RESPONDENT1: Ja.  
RESPONDENT4: Woonden ze op dezelfde straat denk ik. 
INTERVIEWER: Ah ja. 
RESPONDENT3: Zij was verpleegster.  
RESPONDENT1: Ja ja.  
RESPONDENT3: En haar vader had gezegd dat ze mijn grootvader moest gaan helpen.  
RESPONDENT1: Ja ja.  
INTERVIEWER: Aan huis dan.  
RESPONDENT1: Ja.  
RESPONDENT3: Heeft hij een tijd bij zijn zussen in de Karbetierstraat gewoond.  
RESPONDENT1: Neen denk ik het niet.  
RESPONDENT4: Die hebben ergens anders gewoond en dan.   
RESPONDENT3: Ja zo was hij eigenlijk bekend hè.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT3: Het was een blonde, kijk wat een dinges. 
INTERVIEWER: Ja het is al een oud boek.  
INTERVIEWER: Dat is zo een verhaal dat ik al vaak ben tegengekomen verminkte soldaten werden 
verzorgd in een hospitaal in Engeland of in het noorden van Frankrijk dat die naderhand trouwde met 
de verpleegster waarmee ze in contact gekomen waren.  
RESPONDENT1: Patrick kent gij nog iets? Pakt dan uit hè.  
RESPONDENT4: Ja dat is hem echt hè.  
RESPONDENT3: Ja zo met die doorgehangen schouders, want het sleutelbeen was weg en dan zakte 
dat allemaal hè.  
INTERVIEWER: Dus uhm uw grootvader was niet alleen blind, maar hij had ook een verminking aan 
de schouder aan zijn sleutelbeen.  
RESPONDENT3: Ja zijn sleutelbeen, een van de sleutelbenen was weg… 
RESPONDENT1: Ja dat schouderblad was weg.  
RESPONDENT3: Ah het schouderblad niet het sleutelbeen?  
RESPONDENT1: Neen neen.   
RESPONDENT4: Dat was zijn portefeuille zoals dat die was.  
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INTERVIEWER: Jaja hier lijkt hij wel heel oud hè. 
RESPONDENT3: Ik heb ook nog een foto van samen met zijn broer, die hebt ge misschien ook bij?  
RESPONDENT4: Neen die heb ik dan weer niet bij. Maar dat is goed dat gij hem hebt.  
RESPONDENT4: Ge ziet alleszins, mama en de vergelijking naar de oude schetsen. Hier een foto van 
in ‘39.  
RESPONDENT2: Amai Patrick dat is wel een hele verzameling hè.  
INTERVIEWER: Mooi, amai wat ook wel interessant is dat er op de achterkant staat dat hij begeleid 
werd door de leider: d’ accompagnie leader.  
RESPONDENT1: Watte. 
RESPONDENT2: Ja dat was altijd hè.  
RESPONDENT4: Dat was voor hen te bewijzen hè.  
INTERVIEWER: Ja en zou dat jullie grootmoeder geweest zijn?  
RESPONDENT4: Ja dat is mijn grootmoeder mee met hem is gegaan. Zij heeft altijd voor hem gezorgd 
INTERVIEWER: Ja altijd voor hem gezorgd. Uw vader was een vrij zelfstandig man?  
RESPONDENT1: Hij heeft mij nooit gezien.  
INTERVIEWER: Hij heeft me nooit gezien?  
RESPONDENT1: Neen hij woonde in de carbierstraat en aan de overkant woonden mijn moeder en 
die had op een geschrift aan die blinde, mijn vader en zo kwamen die overeen die antwoorden aan 
elkaar. En zo zijn die bij elkaar gebleven.  
INTERVIEWER: Ah uw vader had braille geleerde tijdens de oorlog?  
RESPONDENT1: Jaja na de oorlog en dat is zijn stok hè.  
INTERVIEWER: De witte stok hè.  
RESPONDENT3: Dat is zijn originele stok, want ik heb hem nooit met een stok zien rondlopen.  
RESPONDENT4: Ja dat klopt, dat is de originele. 
RESPONDENT1: Neen nooit. 
RESPONDENT3: Hij gebruikte die nooit, maar hij had wel een mooie wandelstok.  
RESPONDENT1: Als hij ging wandelen.  
RESPONDENT4: Dat is dus de stok die hij gekregen heeft van het leger.  
RESPONDENT1: Hij wilde niet laten zien dat hij blind was ziet ge, daarmee had hij liever een andere 
wandelstok.  
INTERVIEWER: Is het waar.  
RESPONDENT1: Ja.  
RESPONDENT3: En hij droeg altijd een zonnebril.  
INTERVIEWER: Droeg hij die zonnebril ook binnen?  
RESPONDENT1: Jaja zodat de mensen niet konden zien dat hij blind was.  
INTERVIEWER: Heeft u ooit uw vader gezien zonder zonnebril?  
RESPONDENT3: Jaja.  
RESPONDENT1: Ah ja.  
INTERVIEWER: Die ogen waren dan wit of?  
RESPONDENT3: Neen, die waren dood.  
INTERVIEWER: Dat zag je wel.  
RESPONDENT3: Die ogen keerden zo, die draaiden je zag dat er in de pupil geen beweging meer in 
zat. En het is niet dat hem lelijke ogen had, dat zeker niet maar.  
RESPONDENT4: Het was een hele mooie mens.  
RESPONDENT3: Jaja en een fiere mens en ge moest dan mee, de vrouwen moesten dan vaak ik heb 
dat maar een paar keer gedaan moest ge de trein pakken tot Brussel om dan naar de kolonie de 
loterij. 
RESPONDENT4: De koloniale loterij.  
RESPONDENT3: Mocht hij daar de winnaars gaan trekken en dan opende hij de krant om te doen 
alsof hij de krant leesde, dat heb ik horen vertellen hè. 
RESPONDENT4: Daar is een foto van.  
RESPONDENT3: Ah ja? Dat moeten we terugvinden. 
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INTERVIEWER: Was dat puur doordat hij zich ongemakkelijkheid voelde door zijn blindheid of,  
RESPONDENT3: Gelukkig zal hij er niet van geweest zijn, het heeft heel zijn leven verwoest hè. Ik heb 
hem er nooit over horen klappen. Gij?  
RESPONDENT1: Knikt neen. 
RESPONDENT3: Oeh neen bompa kloeg niet hè.  
RESPONDENT1: Kloeg niet.  
RESPONDENT3: En treuren ook niet.  
RESPONDENT1: Neen. 
RESPONDENT4: Zeker niet hij ging gewoon door.  
RESPONDENT1: Hij kende zijn weg in huis hè, deden we de stoelen onder tafel zodat die niet konden 
omvallen.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT1: Hij kende zijn weg in huis.  
RESPONDENT3: En hij stapte veel.  
RESPONDENT1: Ja, hij wandelde graag, hij ging graag naar ginder met de tram.  
RESPONDENT3: Hij wandelde helemaal te voet naar hier en dan had ge een tram die hij dan nam om 
terug te gaan.  
RESPONDENT4: Paternosterke leggen. 
INTERVIEWER: En dat deed die alleen?  
RESPONDENT3: Neen altijd onder begeleiding.  
RESPONDENT4: Ja want met heel grappige situatie op een bepaald moment de zuster van zijn 
echtgenote woont naast hem. En hij had de gewoonte om te kloppen op de muur, maar dan wisten 
een van de kinderen, ah nonkel is er ook bij dan ga ik mee met hem en om een boterham met 
plattekaas te leggen.  
RESPONDENT1: En een trappist! Een dubbel trappist!  
INTERVIEWER: Ja een dubbele trappist, een donkere.  
RESPONDENT1: Een zotte trees.  
RESPONDENT3: Was dat aan de schilde.  
RESPONDENT1: Dat was aan de tram 42.  
RESPONDENT3: Schilde-Berchem of nog wat verder?  
RESPONDENT4: Ik denk eerder Schilde-Berchem.  
RESPONDENT2: Het heeft wel een heel leven verwoest hè, allèè ja.  
RESPONDENT4: Ja dat is waar.  
RESPONDENT2: Hij had geen toekomst, kon hij niet meer gaan studeren maar moest hij in het leger 
en het is gedaan daarna hè. Allèè hoeveel mensen zijn er wel niet gestorven?  
INTERVIEWER: In totaal zijn er in de eerste wereldoorlog 10 miljoen. 
RESPONDENT2: Ik wil maar zeggen. 
INTERVIEWER: En evenveel mensen zijn met een handicap terug naar huis gekeerd.  
RESPONDENT2: Serieus evenveel?  
INTERVIEWER: Dus tien miljoen mannen kwamen terug en moesten zich opnieuw integreren in de 
samenleving, maar nu met een been af sommige blind zoals uw vader, andere waren meerde 
ledenmaten verloren andere waren weer doof geworden.  
RESPONDENT3: Tien miljoen dat lijkt me weinig.  
RESPONDENT2: Weinig? Allèè Geert.  
RESPONDENT3: Ja. 
RESPONDENT2: Ja dat is evenveel als Damien, dat zijn 40.000 op een dag.  
RESPONDENT2: Ze hebben 1,5 miljoen in het Noorden bij Damien dat ongeveer in Frankrijk tijdens de 
eerste wereldoorlog. Dan kan dat toch kloppen?  
RESPONDENT3: Ja.  
RESPONDENT2: Toen hadden we ook een minder grote bevolking hè. Aan hoeveel miljard mensen 
zitten we nu?  
RESPONDENT4: Vier.  
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INTERVIEWER: Zeven zitten we nu al. het heeft zeker en vast zijn leven verwoest, maar in vergelijking 
met vele andere verminkten soldaat heeft hij nog veel geluk gehad. Hij heeft jouw moeder leren 
kennen en nog kinderen gekregen.  
RESPONDENT4: Absoluut, hij is op zijn pootjes gevallen. 
RESPONDENT2: Ja en niet in isolement en intellectueel. Ik heb hem pas leren kennen aan de unief zat 
maar hè, je kon er mee praten het was. Die mens heeft niet in isolement. Ja uiteraard in isolement 
door zijn handicap maar toch.  
INTERVIEWER: En waren er manieren waarop jullie als familieleden het isolement probeerden te 
verbreken? Was er bijvoorbeeld iemand die de krant voorlas?  
RESPONDENT1: Ja. 
RESPONDENT2: Ja.  
RESPONDENT3: Ja.  
RESPONDENT4: Ja de krant voorlezen, hem scheren dat werd allemaal gedaan.  
RESPONDENT3: Scheerde hij zich niet zelf?  
RESPONDENT4: Neen dat zij allemaal ook.  
RESPONDENT2: zullen wij aan tafel gaan dan kunnen we ondertussen vertellen.  
RESPONDENT3: Hij had dus twee kranten liggen: de Gazet van Antwerpen en de Libre Belgique en dat 
werd iedere dag voorgelezen.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT3: En naarmate uw leeftijd vorderde werd gij mee ingeschakeld.  
INTERVIEWER: Ah jaja en jij hebt zelf ook de krant nog voorgelezen?  
RESPONDENT3: Jaja zeker. Hij kreeg ook audiotapes van vrienden van boeken en hij had braille 
boeken en hij schreef zelf op zijn type machine.  
INTERVIEWER: Is het waar?  
RESPONDENT1: Ja op zijn braille.  
RESPONDENT3: Waar is dat machine gebleven weet ge dat?  
[INTERMEZZO VAN AAN TAFEL GAAN]  
RESPONDENT3: Wij gingen altijd naar de zee in Blankenberge en op een dag van de vakantie was 
altijd voor hem voorbehouden om met hem naar Brugge te gaan, naar het Belfort erin en soms op. 
En dan naar Tornhout naar het Hazewind en dan soms eens tot de Panne, als ge van Veurne tot de 
Panne rijdt en ge komt in de Panne aan hebt ge aan uw rechterkant een oud gebouw, van die 
typische gele baksteen van de jaren 70 dat zou blijkbaar dat plek zijn waar hij van het veldhospitaal 
zou gebracht zijn.  
RESPONDENT1: Ja dat is waar. 
INTERVIEWER: Dat is de plek waar dat die verzorgd werd?  
RESPONDENT3: Ik denk het of ik vermoed het, hij sprak altijd over Hazewind, dat is een gehucht en 
dat is vlak naast de IJzer en daar op de hoek moet een café geweest zijn dat de Wind geheten 
moeten hebben en ik heb ergens op het internet gevonden dat daar een veldhospitaal was. Ik 
vermoed dat hij naar daar gebracht is. Van zodra hij vervoerbaar was dat hij naar de Panne is gegaan.  
INTERVIEWER: Naar het grote hospitaal daar ginder? In de Panne was het grootse veldhospitaal in 
Belgisch leger zijn geweest. Onder de leiding van de dokter de Paige, een grote dokter op dat 
moment die op dat moment vooral gespecialiseerd was in het rehabiliteren van oorlogsgewonden.  
[Inschenken van koffie en bedienen van de borden] 
INTERVIEWER: Ze spreken altijd over de lotion in de Panne, ik kan dat altijd eens opzoeken  
RESPONDENT3: Dat zal dat dan wel geweest zijn, waarschijnlijk op de dijk hè. Ja dat was jaarlijks onze 
vast uitstap.  
INTERVIEWER: En dat deden jullie een keer per jaar?  
RESPONDENT3: Een keer paar maand naar de zee. 
INTERVIEWER: Oh een keer per maand?  
RESPONDENT3: Neen neen in de maand augustus gingen wij een maand naar de zee. En een keer 
tijdens dat verblijf dat we daarnaartoe trokken.  
RESPONDENT1: Ja.  
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INTERVIEWER: En hoelang verbleven jullie aan de zee?  
RESPONDENT3: Een ganse maand, ik denk dat hij het huurde. Op financieel vlak nooit problemen 
gehad.  
RESPONDENT2: Had die het altijd goed hè  
RESPONDENT3: Ja. 
RESPONDENT4: Ja. 
RESPONDENT2: Financieel was dat nooit een probleem.  
RESPONDENT3: Ik denk niet dat een probleem was.  
RESPONDENT1: Neen. 
RESPONDENT2: Want die heeft nooit gewerkt hè?  
RESPONDENT3: Neen die heeft altijd van de Staat geleefd hè.  
RESPONDENT4: Ja.  
INTERVIEWER: Van het pensioen van de invaliditeit.  
RESPONDENT2: Ma ja.  
RESPONDENT3: En ik denk dat toen hij gestorven is dat Myria dat ook gekregen heeft.  
RESPONDENT1: Ja, zeker en vast.  
INTERVIEWER: Dus wat blijkt soldaten die een verminking kregen die worden gecategoriseerd op 
basis van de verminking. En blindheid was het ergste. Dus blinde werd beschouwd als honderd 
procent en iemand die een duim kwijt was dat was dan 20 procent of zo. En blindheid beschouwde 
men echt.  
RESPONDENT2: Ja.  
RESPONDENT3: Ja dat percentage had ik in de tijd wel opgezocht. En ik dacht zelfs meer dan 
honderd?  
RESPONDENT2: Dat kan niet.  
INTERVIEWER: Jawel dat kan dat die een meervoudige handicap had. Dat zou kunnen.  
RESPONDENT3: Ik heb dat gehoord als kind dus ik ben niet zeker.  
RESPONDENT2: Ja van die financiën weet je dat niet echt hè, want ja als kind, maar hun manier van 
leven was niet zo te sparen.  
RESPONDENT3: Ja het huis van hen hè, dus dat hebben ze toch op een of andere manier kunnen 
betalen.  
RESPONDENT4: Ja.  
RESPONDENT3: En grootmoeder werkte toch ook niet bij mijn weten?  
RESPONDENT1: Neen…  
RESPONDENT2: En die leefde toch royaal?  
RESPONDENT4: Ja royaal. 
RESPONDENT3: Ik herinner mij op bepaalde nieuwjaarsfeesten dat die aan een kind 5000 frank 
geven. En gij als lief kreeg gij dat ook. (+/-125 euro) 
INTERVIEWER: Amai.  
RESPONDENT1: Dat was plezant hè.  
RESPONDENT3: Ja dat was plezant, maar toch ook veel geld die mensen spaarde dat op want die 
gingen nergens naar toe, want reizen dat deden ze niet dat zat er niet in 
RESPONDENT2: Uw grootmama was altijd vrij modieus gekleed en dat was echt geen  
RESPONDENT4: Ja.  
RESPONDENT1: já!  
RESPONDENT2: Ze dronken toch hun champagne en hun wijntje. 
RESPONDENT1: Jaja en een goei dik pensioen. 
Hahaha  
RESPONDENT3: Dat kunt ge vandaag niet meer zeggen.  
INTERVIEWER: Ja voor mij zit dat er zeker niet meer in. Maar hij was gewond geraakt in de buurt 
van Torhout?  
RESPONDENT3: Ja.  
INTERVIEWER: Een bepaalde veldpost?  
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RESPONDENT3: Dat moet in de buurt zijn van Hazewind. Ik zal straks nog eens kijken op google dat 
vinden we wel. Ik heb dat zelf zo teruggevonden.  
INTERVIEWER: En dat was door een granaatinslag of?  
RESPONDENT3: Een granaatinslag? Mij hebben ze gezegd dat hij ter paard hij had iemand vervangen 
een boodschapper, die had hij vervangen.  
RESPONDENT1: Ja.  
RESPONDENT3: En hij was ter paard?  
RESPONDENT1: knikt ja ja.  
RESPONDENT3: Moet er vlakbij een obus gevallen zijn en dat paard  
RESPONDENT1: Ja just erop hè, dat was zo een ontploffing hè en zijn ogen vielen uit zogezegd en dat 
ding was gebroken, zijn schouderblad. 
RESPONDENT3: Hij was Franstalig en heeft dan om zijn leven geroepen. En het zijn de fransen die 
hem zijn komen helpen.  
RESPONDENT4: Ja.  
RESPONDENT1: En koningin Elisabeth heeft hem verzorgd hè.  
 
INTERVIEWER: En sprak uw vader veel over zijn ervaringen van de oorlog?  
RESPONDENT1: knikt neen, niks.  
RESPONDENT4: Neen.  
RESPONDENT3: Als kind mocht ik er alles aan vragen, en ik heb ook al mijn antwoorden gekregen.  
RESPONDENT1: Ja op zijn schoot zitten.  
RESPONDENT3: Ja op zijn schoot zitten. Op dinsdagavond ging mijn bomma naar de “russenclub” en 
dan waren wij onder ons getweeën en dan deden wij een flesje champagne open en.  
INTERVIEWER: Amai.  
RESPONDENT3: Ja dat was leuk.  
RESPONDENT4: Dat was fantastisch schoon.  
INTERVIEWER: En waar woonden ze?   
RESPONDENT3: In Borgerhout.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
[Onverstaanbaar deel over hoe de woning eruitziet: iedereen praat door elkaar] 
RESPONDENT3: Hij is toch met duiven gespeeld of niet. 
RESPONDENT4: knikt neen 
RESPONDENT1: Watte?  
RESPONDENT3: Is hij niet met duiven beginnen te spelen?  
RESPONDENT4: Met kwartels.  
RESPONDENT3: Neen neen heeft bompa nooit met duiven gespeeld?  
RESPONDENT1: Ja hij heeft met duiven gespeeld.  
RESPONDENT3: Dat is van voor uw tijd.  
RESPONDENT4: Ah dat wist ik niet. Ja ik zijn van ‘69 en Geert is van ‘53 dus ja dat is al een verschil. Ja 
dat is al een generatie hè. Als gij verteld over op de schoot zitten en champagne drinken dan denk ik 
dat is fantastisch éh. Dat is iets, ja bij mij was het op de schoot zitten en in zijn handen bijten hè.  
INTERVIEWER: Haha.  
RESPONDENT2: En had hij eigenlijk veel contact met andere oorlogsinvalide? 
RESPONDENT4: Ik vroeg me dat ook af?  
RESPONDENT2: Ja want eigenlijk.  
INTERVIEWER: Ja want er wel wat van die soorten bonden, invalide bonden.  
RESPONDENT4: Dat wel ja.  
RESPONDENT3: Maar op het moment dat wij hem bewust hebben gekend, dat er toen al veel 
mensen al dood waren. Hè had hij veel contact met andere oorlogsinvalide, richt zich tot zijn tante  
RESPONDENT1: Neen.  
RESPONDENT3: Ook niet dat gij u als klein meisje kunt herinneren?  
RESPONDENT1: Zeker niet.  
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RESPONDENT2: Want ja uiteindelijk hebben die toch samen in een hospitaal gelegen hebben?  
RESPONDENT1: Neen dat heeft hij niet gehad.  
RESPONDENT3: Maar hij had wel contact met die andere oorlogsblinde? Die van ‘44-45?  
RESPONDENT2: Ja ik wou juist zeggen dat was die van een volgende oorlog.  
RESPONDENT3: Ja maar die zal waarschijnlijk voorzitter geweest zijn van de blinden club.  
RESPONDENT1: Dat kan zijn.  
RESPONDENT3: Hoe noemden die nu weer?  
RESPONDENT1: Ik weet het niet meer. 
RESPONDENT3: We zouden die zijn naam moeten kunnen terugvinden. Dat staat zeker in dat statuut. 
Goh was datgene Jean?  
RESPONDENT1: Ik weet het niet.  
RESPONDENT3: Ik ga dat wel terugvinden. 
INTERVIEWER: Er kwamen nooit andere blinden bij jullie thuis?  
RESPONDENT1: Neen neen.  
RESPONDENT3: Neen neen.  
INTERVIEWER: Om?  
RESPONDENT1: Neen neen, maar hij was altijd goedgezind.  
RESPONDENT3: Dat is waar.  
RESPONDENT4: Dat is waar. 
RESPONDENT2: Wat hebt ge nooit. 
RESPONDENT3: Ik heb er geen weet van dat er een andere oorlogsinvalide in de buurt was.  
RESPONDENT2: Ah ja als gij zegt tien miljoen dat is toch een enorm cijfer hè? Dat is de generatie van 
onze grootouders hè.   
INTERVIEWER: Maar over heel de wereld hè 
RESPONDENT2: Ah oké.  
INTERVIEWER: Dus uhm de Amerikanen, de Canadezen, de Duitsers enzovoort die allemaal samen 
vormden dat tien miljoen die gehandicapt terug naar huis moesten keren ja.  Want ja in die tijd ik 
weet niet wat de bevolking van België was. Nu zijn we met tien miljoen, toen misschien met zes 
miljoen?  
RESPONDENT2: Ik weet het eigenlijk ook niet. Want ja dat zijn eigenlijk allemaal dingen waar je niet 
bij stilstaat. En dan bij mijn eigen grootvader die hadden eigenlijk hetzelfde meegemaakt en dan 
vraagt ge u dat toch af hè. Van wanneer waren ze vrijwilliger en van wanneer.  
RESPONDENT3: knikt neen  
INTERVIEWER: En als jullie buiten gingen wandelen, weet je dan wat de reacties van mensen waren 
die hem dan niet kenden? Of mensen die dan in de buurt woonden?  
Zeggen in koor neen.  
RESPONDENT3: Dat was een zeer gerespecteerd man.  
RESPONDENT1: Jazeker.  
RESPONDENT4: Absoluut  
RESPONDENT1: Hij had streken hè.  
RESPONDENT3: Hij werd geapprecieerd, hij werd met veel respect behandeld. Ik heb nooit iemand 
zien omdraaien.  
RESPONDENT4: Dat was ook zoals hij in Blankenberge was hij wandelde goed punt.  
RESPONDENT3: Hij had een prothese hè twee metalen gleuven.  
RESPONDENT1: Hier was dat.  
RESPONDENT3: Die aan de knie vastgemaakt werden, extern en dat hij dan een zool een voet en die 
pasten daar dan in een bottine van iemand die een horrorvoet heeft. Hij had altijd schoenen op 
maat.  
RESPONDENT1: Ja en dat deed sier zenne. 
RESPONDENT3: Ja kon je er niet aan zien dat hij iets had.  
RESPONDENT4: Ja liep hij de trap op hè, vergeet dat niet hè. 
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INTERVIEWER: Dat is misschien ook deels de verklaring waarom mensen niet reageerden op straat 
omdat ze het gewoon zagen?  
RESPONDENT3: Ja neen, je zag het wel. Ik heb hem altijd gezien als enigste man met een wandelstok. 
Zo gene witte hè, maar zo een mooie uit kunststof. En hij altijd een hoed op.  
RESPONDENT4: Ja.  
RESPONDENT3: Maar dat is niet abnormaal hè. 
RESPONDENT1: Neen neen.  
INTERVIEWER: Neem dat veel tijd in beslag ’s ochtend en ’s avonds om die prothese?  
RESPONDENT3: Uhm neen neen van ’s avonds kan ik meespreken van ’s ochtends niet. Want ik heb 
hem toch wel heel dikwijls in zijn bed gestoken. En dan ga je met hem, ja dat was, hij ging dan naar 
bed hij ging dan zitten en dan zat hem denk ik en dan deed ik die prothese eraf en dan waren dat 
gelijk schoenveters dat je moest losmaken van zowel boven als beneden, boven weet ik niet. 
RESPONDENT1: Ja hij kon dat allemaal hè. 
RESPONDENT3: Ja als ik er ging bij wonen, kon hij dat allemaal niet meer. Ja moest je die dan wel. 
RESPONDENT1: Ja dat was het slechtste hè. 
RESPONDENT3: Waarschijnlijk ervoor ook hè hij ging niet meer met zijn prothese in bed hè. 
RESPONDENT1: Neen niet met zijn prothese. 
RESPONDENT3: Ja deed hij dat altijd.  
RESPONDENT4: Ja hij had ook zijn stoel hè.  
RESPONDENT3: Ja dat was echt helemaal op het einde hè.  
RESPONDENT2: Ja dat moet toch een serieuze impact geweest zijn hè.   
RESPONDENT4: Ja nog zoiets hè, grootvader heeft zijn vrouw noch zijn kinderen of zijn kleinkinderen 
gezien. Dus iedereen heeft daar mee in geleefd met de situatie, heeft dat impact geweest op ons de 
kleinkinderen? Neen…  
RESPONDENT3: Jawel jawel.  
RESPONDENT4: Vind gij dat?  
RESPONDENT3: Ja in zekere zin alles moest in jawel jawel, die mens heeft een zware handicap gehad.  
RESPONDENT4: Neen neen ik bedoel impact als een handicap zagen wij hem als?  
RESPONDENT3: Als je iets kreeg, een nieuw kledingstuk kreeg dan voelde hij daaraan, dan moest je 
zeggen dat het schoon was ook al vond ge het zelf afgrijselijk. Ik heb soms iets gekregen dat ik 
afgrijselijk vond. Dan moest ik dik tegen mijn goesting zeggen dat ik het schoon vond. Ik zei altijd dat 
ik het schoon vond.  
RESPONDENT4: Ja.  
RESPONDENT1: Jaja. 
INTERVIEWER: Hij betaste de stof om te zien of van wat het gemaakt was en de voering of?  
RESPONDENT3: Jaja.  
RESPONDENT4: Ja hij had ook zo de neiging om de nek te betasten om te kijken hoe het ging 
evolueren of het groot kind was of het een klein kind was. In de nek voelen dat had hij heel hard.  
RESPONDENT3: En het kinderdansje.  
RESPONDENT1: Welk?  
RESPONDENT3: Kinderdansjes dansten hij soms met ons. Ja.  
INTERVIEWER: En was er een verschil waarop dat u (richt zich tot de vrouw) en uw broer daar mee 
omgingen met de blindheid van je vader?  
RESPONDENT1: Neen.  
RESPONDENT3: Neen.  
RESPONDENT1: Neen daar was geen verschil.  
RESPONDENT3: Neen.  
INTERVIEWER: Voor jullie was dat waarschijnlijk de gewoonste zaak van de wereld? Dat jullie vader 
niet kon zien?  
RESPONDENT1: Jaja.   
RESPONDENT3: Ja jullie zijn alle twee gedrild geweest hè.  
RESPONDENT1: Ja.  
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RESPONDENT3: In opdracht van de vader hè, dat heeft toch beiden jullie leven zwaar getekend.  
RESPONDENT1: Dat is waar.  
INTERVIEWER: In welke zin dan?  
RESPONDENT3: Sluikse gehoorzaamheid ja.  
INTERVIEWER: Hm hm. 
RESPONDENT2: Als je als echtgenoot met iemand trouwt die niet kan zien, wetende dat dan moet 
dat toch wel ondernemend karakter hebben om daarmee in het leven te willen gaan.  
RESPONDENT3: Ja dat is waar. 
RESPONDENT1: Ja ons moeder was.  
RESPONDENT2: Ja uw mama was iemand die je niet opzijzetten hè.   
RESPONDENT4: Ja die verdiend alle respect.  
RESPONDENT1: Ja ja.  
RESPONDENT2: Ja het is toch zo hè.  
RESPONDENT4: Jazeker.  
RESPONDENT1: Echt waar.  
RESPONDENT2: Het is al een opgave om over een handicap heen te komen doorheen een huwelijk en 
als je dan doelbewust.  
RESPONDENT3: Want als ons grootmoeder op haar 94 in de kliniek was en dat ze een scan van haar 
rug neemde dan stelden ze vast dat ze een schouderfractuur had en dat bleek dan nog van voor mijn 
geboorte te zijn dat ze samen met mijn grootvader ene kast in dat huis hadden zitten verporren en 
dat ze met die kast van een trap waren gekomen en dat die kast over haar is gegaan. En dat zij 
gewoon gezegd heeft dat het gaat.  
RESPONDENT1: Ja.  
RESPONDENT4: Hm dan zijn ze ook samen van de trap gevallen Geert.  
RESPONDENT3: Ah ja met kast en al.  
RESPONDENT4: Neen eerst dat stuk en dan zijn ze meegetrokken. Dat was op het laatste hè in 74 of 
73 jaja want ik heb dat nog geweten. Ik was nog een kind en opeens donderden die twee van trap 
alle twee.  
RESPONDENT3: Bompa ook? Dat weet ik niet meer.  
RESPONDENT4: Ja en dat was juist iets ervoor dat hij overleden is en dat de verhuis was.  
INTERVIEWER: Hm hm maar jullie werden wel ingeschakeld in het huishouden bijvoorbeeld jullie 
kamers te onderhouden?  
RESPONDENT1: knikt ja ah ja.  
INTERVIEWER: Moesten jullie koken ook?  
RESPONDENT1: Neen.  
RESPONDENT3: Neen? Gij kon toch wel goed koken?  
RESPONDENT1: Ja dat wel.  
RESPONDENT3: Dan zijt ge dat toch beginnen doen?  
RESPONDENT1: Neen.  
RESPONDENT2: Op een gegeven moment leert ge dat wel hè Philippe wat is dat nu?  
RESPONDENT4: Mama is gene koker hè.  
RESPONDENT2: Maar het is toch altijd. 
RESPONDENT4: Maar dat was mama Miracolie uit een pakske hèn neen neen. Mémé heeft gekookt.  
RESPONDENT3: Ik had de indruk als jij jonger waard dat jij wel kookte?  
RESPONDENT1: Ja dat kan zijn.  
INTERVIEWER: Maar je vader kookte niet?  
Zeggen neen in koor  
RESPONDENT2: Wat deed die eigenlijk een hele dag zo?  
RESPONDENT3: Zie ik die daar in zijn zetel zitten hele dagen sigaren smoren. Op zijn braille te lezen 
en te luisteren.  
RESPONDENT1: Zo brieven schrijven met zijn braille geschrift.  
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RESPONDENT4: Ik moet ook wel zeggen er kwam ook wel veel volk over de vloer. Ah ja ge zit al met 
het feit dat zijn zuster langs hem woont. De 35 en de 33 dus wat krijgt ge bij mijn grootouders waren 
de deuren altijd open dus er kon altijd volk binnen. Hoe veel volk was er wel niet als ik daar was. De 
familie al over, en er werd ook veel gespeeld, de roulette, grootvader die de roulette speelden. 
Spelletjes gokken en met geld inzetten. Hier werd met geld gezwierd hij speelde graag met geld.  
RESPONDENT3: Ja mijn vader ook.  
RESPONDENT4: Ja uw vader ook en met Jozef gingen ze dan spelen.  
INTERVIEWER: En hoe ging dat dan aan de gang met die roulette spelen, want dat zijn toch met 
kleine bolletjes? Was dat dan in Braille?  
RESPONDENT4: Neen de andere roepen. 
RESPONDENT3: De andere zeiden dat hè, want hij kon dat niet weten.  
RESPONDENT4: Hij gooide dan mee op hè, ja het was iemand die graag speelden hè.  
RESPONDENT3: Ik denk dat het een levensgenieter was als hij de kans had gehad.  
RESPONDENT4: Absoluut.  
RESPONDENT3: Alle ja je weet het niet hè. Want zijn oudste broer was een boekhouder en die heeft 
ergens aan Ieper gezeten en die is er in geslaagd nooit gewond te geraken. En dan zijn jongere broer 
was ook een boekhouder denk ik? Was Ernest een boekhouder?  
RESPONDENT1: Neen, ik weet niet wat die deed zenne? Dat was mijn peter hè. 
RESPONDENT3: Ceriel was voor mij een soort landbouwer?  
RESPONDENT1: Ja hij heeft niet veel gedaan hoor.  
RESPONDENT3: Dat denk ik dus ook. Waren die mensen dan zo rijk?  
RESPONDENT1: Ja dat zal dan hè?  
RESPONDENT3: Zijn overgrootvader moet een heel sterk persoon geweest zijn.  
RESPONDENT1: Ja die was goed. 
RESPONDENT3: Ja dat was een architect van de provincie Antwerpen zeker?  
RESPONDENT1: Ja.  
RESPONDENT4: Daarom wil ik nog even terugkomen op wat we in het begin gezegd hebben, was 
grootvader wel degelijk verplicht om te gaan? Ik heb altijd mijn betwijfelingen daarover.  
RESPONDENT2: Ik denk dat ze dat hadden kunnen.  
RESPONDENT4: Ja ze hadden dat perfect kunnen vermijden. Maar hij is puur uit Patrionisme gegaan 
Philippe. Daar ben ik 200 procent van overtuigd.  
RESPONDENT3: Ik weet het niet.  
RESPONDENT4: Dat was puur patrionisme, hoe oud was die 20? Van voor in de 20 maximum 21  
RESPONDENT3: Wat was zijn geboorte jaar?  
RESPONDENT1: Weet ik niet?  
RESPONDENT2: Dat moeten jullie toch in die documenten hebben staan?   
RESPONDENT3: Hij is 17 gekwetst – hij is van ‘84?  
INTERVIEWER: En hij is gestorven in?  
RESPONDENT4: In ‘74 is bompa gestorven  
INTERVIEWER: Als hij van ‘84 was, dan was hij toen 90 en als we dan terugrekenen was hij 24.  
RESPONDENT1: Ja zoiets.  
RESPONDENT3: Ja ik durf mijn twee grootvader doorheen halen.  
RESPONDENT4: Hij is van ‘89 Geert ik ben bijna 200 procent zeker.  
RESPONDENT2: Dus 1889. 
RESPONDENT3: Dan klopt het niet.  
INTERVIEWER: Dan was hij 25.  
RESPONDENT3: Dan was hij 25. 
INTERVIEWER: Dan had hij zijn legerdienst al gedaan. Dus dan was die op de moment niet onder het 
wapen en moest die niet vertrekken. Denk ik.  
RESPONDENT2: Ja ik denk dat ook, mijn grootvader was ook zo oud en die heeft niet moeten gaan, 
die is altijd thuis kunnen blijven omdat een zaak had en jonge kinderen had.  
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INTERVIEWER: Ik denk dat we een beetje moeten, van de boeken die ik gelezen heb moeten we dat 
patrionisme moet je een beetje relativeren. Men noemt dat zo maar eigenlijk was dat voor veel 
gasten een uitweg om uit de sleur te geraken waarin ze zaten. Was dat meer voor het avontuur dat 
ze tegemoet gingen met kameraden en vrienden dan. 
RESPONDENT2: Ah ja dat hebben we ook gelezen dat ze aan de Somme ook die Engelse kwamen ook 
echt in vriendengroepen als vrijwilliger voor het avontuur, dat was in buurten en wijken die voor het 
avontuur kwamen. En nonkel Pater die deed dat ook voor het avontuur.  
RESPONDENT4: Ik weet dat hij niet verplicht was om te gaan.  
RESPONDENT2: Ik denk wel dat op het einde van de oorlog meer hebben verplicht om te gaan.  
INTERVIEWER: Ja dan werden er verplicht.  
RESPONDENT2: Ja maar in het begin niet zenne. Wanneer is hij verwond geraakt?  
RESPONDENT3: In oktober ’17.  
RESPONDENT2: Hebben jullie daar geen documenten van?  
RESPONDENT3: Neen.  
RESPONDENT4: Dat moet te vinden zijn.  
INTERVIEWER: Ik zal morgen een mailtje sturen. En hebben jullie enig idee wat er gebeurd is met 
jullie vader/grootvader na de verwonding? Is die ergens in instituut?  
RESPONDENT3: In Bosvoorden.  
RESPONDENT1: Ja Bosvoorden.  
INTERVIEWER: Maar dat was op dat moment bezet hè?  
RESPONDENT3: Die zal in de Panne gebleven zijn hè?  
INTERVIEWER: Tot de wapenstilstand, en daarna is er inderdaad een blindinstituut opgericht voor 
oorlogsblinden.  
RESPONDENT3: Goh tante weet jij daar nog iets van?  
RESPONDENT1: Neen.  
INTERVIEWER: Het enige dat ik over de instelling heb gevonden is een boekje met twaalf 
postkaarten, van hoe het eruit zag in Bosvoorden, en het gemeentehuis heeft daar ook geen 
informatie van.  
RESPONDENT3: Dat kan niet.  
INTERVIEWER: Jawel in het archief zeggen ze dat volledig bij het groothuisvuil weggekieperd. Haha 
dus ja dat is allemaal weg.  
RESPONDENT3: Als je dat begint te zoeken op internet vind je daar veel van terug. Al die blinden 
hebben daar gezeten.  
RESPONDENT1: Ja in Bosvoorden.  
INTERVIEWER: Het lijkt me logisch maar ja.  
RESPONDENT3: Ik kan het me niet voorstellen.  
RESPONDENT4: We moeten die foto terugvinden.  
RESPONDENT3: Ik zal ze ooit weleens gezien hebben, want ik herinner me ze.  
RESPONDENT4: Ik heb ze nog niet gevonden.  
INTERVIEWER: In Belfort was er ook een instelling die was van de koningin  
RESPONDENT3: Van Elisabeth? Ja daar heeft hem ook gezeten. Dat is.  
INTERVIEWER: Daar was ja.  
RESPONDENT4: Ja wij zijn georganiseerd hè Geert.  
INTERVIEWER: Ja ik verschoot er van dat jullie informatie hadden.  
RESPONDENT3: Ja hebben wij ons heel jeugd daar doorgebracht hè.  
INTERVIEWER: Hm…  
RESPONDENT3: Gij heel uw leven, en ik vanaf mijn zeven jaar. En gij ook vanaf uw geboorte. 
RESPONDENT4: Ja ik heb mijn grootvader maar negen jaar gekend. Wat mij het meeste trof in het 
verhaal van mijn grootvader de situatie dat hij dat terug moet meemaken in 40-45 dat Duitsers 
opnieuw binnenvallen. Goh wat hebben die mensen meegemaakt in hun hersenen hè en die grapjas 
met die Engelse radio en dat ze dat afspeelden en de Duitsers mee kwamen luisteren die kwamen 
dan ook naar dat feest om mee te luisteren. En dan die grappen in de tram, dat hij dus met die 
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Duitsers mee op de tram moet zitten. Met zijn stok eentje pootje lap doet.  
RESPONDENT1: Ja dat deed hem wel hè.  
RESPONDENT3: Ja dat deed hem.  
RESPONDENT1: Dat deed hem gerne pootje lap doen.  
INTERVIEWER: Is het waar?  
RESPONDENT1: Jaja met zijn stok, als hij in de tram was.  
RESPONDENT3: Was dat in de tram? Ik herinner mij het verhaal dat hij met mijn vader op de keizerlei 
was en dat mijn vader zei er komt een Duitse officieer af en dat hij zei: zorg dat ik er neffe kan 
bijlopen en dat hij zijn stok tussen de benen steekt.  
RESPONDENT1: Ja.  
RESPONDENT3: Hahaha en dan liep die voort haha pakte terug zijn stok en was weg.  
RESPONDENT1: Jaja heel beleefd afgeven terug hè  
RESPONDENT3: Een Maesversie van de feiten hè haha  
INTERVIEWER: Het is een mooi verhaal.  
RESPONDENT4: Ik heb ooit gehoord met terugtrekking was dat op de Meir, dat was in de tweede 
wereldoorlog, dat onze grootmoeder daar stond onder de tunnel om hem uit te wuiven en op een 
bepaald moment zegt tegen de Duits adieu en dat die mens dan stopten en dan is doorgegaan. Dat 
zij achteraf zei dju ik had twee minuten moeten nadenken ik had dat niet mogen doen.  
RESPONDENT2: Tja ik denk dat er zo...  
INTERVIEWER: Wat had ze niet mogen doen?  
RESPONDENT4: Die Duits uitschelden eigenlijk 
RESPONDENT3: Die Duitser uitschelden want die had dan even zijn wapen omhooggetrokken maar 
hij heeft niks gedaan maar ja.  
RESPONDENT2: Heeft jouw grootvader ook?  
INTERVIEWER: Mijn grootvader is geboren na de eerste wereldoorlog en in de tweede oorlog heeft 
die zich verstopt om te ontsnappen aan de dwangarbeid van Duitsers dan leefden die in de bosjes in 
de buurt dat die woonden. Maar hij heeft nooit gevochten. Ja die dwangarbeid was niet onmiddellijk 
in de oorlog toen was die te jong, naarmate dat de oorlog vorderde kwam hij in de leeftijdscategorie 
dat ze in aanmerking kwam om mee te gaan, maar hij is nooit. Of ze zeiden dan dat hij jonger was 
dan, hij zag er eigenlijk vrij jong oud dus dat kon nog wel.  
RESPONDENT3: Ja het zijn spannende tijden geweest.  
INTERVIEWER: Ja dat denk ik.  
RESPONDENT3: Over de oorlog zelf vertelden hij alleen als je er iets aan vroeg. Dan momenten die 
waren gebleven zoals dat hij gefusilleerd werd en niet verder wou gaan of twee gasten die daar 
stonden en vastgevroren waren. Voor de rest… over de Duitse fratsen heeft hij het soms gehad. Dat 
ze zo een schild hadden met een klein gatje erin dat een Duitser daar in zijn pijp op schoot.  
RESPONDENT1: Ja.  
RESPONDENT2: Ja dat is ook een typische mop hè. 
RESPONDENT1: Ja hij rookte pijp hè. 
RESPONDENT3: Dat heb ik nooit gezien. 
RESPONDENT4: Neen.  
RESPONDENT3: Ja hij rookte sigaren, ik denk dat in een bepaalde volgorde is geweest. Op den duur 
rookte hij toch alleen maar sigaren.  
RESPONDENT1: Ja daarna niet meer.  
 
INTERVIEWER: Heb jij ooit braille leren lezen? Jijzelf?  
RESPONDENT1: Neen ik niet.  
RESPONDENT2: En kon moeder braille lezen?  
RESPONDENT3: Neen.  
RESPONDENT4: Jawel jawel. 
RESPONDENT1: Ja die schreef ook altijd ja.  
RESPONDENT4: Jaja want hij heeft ook naar haar geschreven hè. 
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RESPONDENT1: Ja zo zijn ze bijeengekomen hè.  
INTERVIEWER: Uw moeder had dat al geleerd op een andere plek, of tijdens de oorlog? Of dat ze 
toen al verpleegster was of?  
RESPONDENT1: Ja ze had een boekske met al die dingen in hè.  
RESPONDENT4: Ik kan bij mama dat toestel nog bovenhalen en ik ben ervan overtuigd dat daar nog 
altijd dat ons grootmoeder zich heeft overtuigd in het braille om toch wel ik heb een boek bij van 
haar en daar heeft hij in braille ingeschreven en ze heeft dat toch kunnen lezen anders klopt het 
verhaal niet.  
RESPONDENT1: Ja jij hebt het bij hè.  
RESPONDENT2: Laat het eens zien.  
Intermezzo over brood  
INTERVIEWER: Wat ik mij ook nog afvroeg is er ooit een discussie geweest over het feit dat hij een 
blinde geleiden hond wou?  
RESPONDENT1: Welk?  
RESPONDENT3: Een hond.  
RESPONDENT1: Neen neen.  
RESPONDENT2: Hebben ze het er nooit over gehad.  
RESPONDENT1: Neen een hond niet.  
RESPONDENT3: Gij hebt toch een hond gehad zo met lange oren...  
RESPONDENT2: Sofie dat heeft daar toch niks mee te maken?  
RESPONDENT4: Dat had te maken met de fierheid hij wou niet, zo denk ik erover. En zoals met die 
witte stok daar was die ook te fier over. Een andere stok goed, hij liep met zijn zonnebril mooi 
gekleed dat viel niet op, niemand zag dat.  
RESPONDENT1: Dat is waar.  
RESPONDENT4: Dat is heel het punt, en met een blindgeleiden hond toon je dat, hij was te fier. Ik 
denk dat  
INTERVIEWER: Ja dat is een verhaal dat vaak terug komt hoor jaja hm hm.  
RESPONDENT2: Ja? Want uiteindelijk zou je toch denken toch ook dat er sociale groeperingen 
hadden dat ze elkaar konden, maar dat blijkt dan toch ook niet.  
RESPONDENT4: Hij wilden er niets mee te maken hebben. Door de steun die hij van de familie heeft 
gekregen en dat zal wederom ook weer door grootmoeder zijn iedereen kwam langs en iedereen 
stapte binnen, allemaal binnen, dat was continu volk. Zijn verjaardag dat was iets speciaals iedereen 
van de familie was er ook van grootmoeders kant noem het op, er was altijd volk. Het is nooit anders 
geweest ook de zondag was een belangrijk moment. Dat was dan meer intern, maar je moet het ook 
zo zien enerzijds heb je mama die thuis is blijven wonen daar starten we maar. Die is blijven wonen 
thuis die is getrouwd maar is dan blijven thuis wonen, waarom voor het profijt van men vader, ik zet 
op zij ik moet geen huur betalen want ik woon erboven.  
INTERVIEWER: Dus ze woonden als koppel in bij de ouders?  
RESPONDENT4: Ja naderhand en heb je nog het jammer toeval dat de papa van Geert die scheidt van 
zijn vrouw en die komt ook over op dagelijkse basis naar huis. Dus Geert komt ook wonen in 
hetzelfde huis dus ja voilà.  
INTERVIEWER: Dat wist ik eigenlijk niet 
RESPONDENT4: Ja het was dus een grote familie die daar woonden op een keer.  
INTERVIEWER: Dus met zes?  
RESPONDENT2: Ja met allemaal hè. 
RESPONDENT3: vijf, zes, zeven acht – mijn vader woonden er niet maar die kwam alle dagen af.  
RESPONDENT2: Het huis was ook groot genoeg hè, het was niet klein hè.  
RESPONDENT4: Het was toch geconcentreerd naar beneden toe, grootvader woonden onder 
RESPONDENT3: De families daarvoor waren ook groot hè de mensen vroeger waren dat gewoon hè. 
Grootvader had drie broers en vier zussen.  
RESPONDENT1: Ja.  
RESPONDENT3: Die waren ook met veel hè 
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RESPONDENT4: Inderdaad.  
INTERVIEWER: Dat vroeg dan toch wel van jullie allemaal dan wat structuur, orde en netheid?  
RESPONDENT3: Jaja.  
RESPONDENT2: Maar daar zorgde ook wel de grootmoeder voor hè.  
RESPONDENT3: Als mijn grootmoeder overdreef of dat gij (Monique) of nonkel Jos of mijn vader 
overdreef dan ging mijn grootvader zijn stem eens verheffen dan was het ineens gedaan hè en als 
het te onrustig was dat het bij hem de spuigaten uitvlieg dan werd die kwaad, dan droop iedereen af 
en dan was het gedaan.  
INTERVIEWER: Dus hij was wel diegene die autoriteit had?  
RESPONDENT3: Ja mijn grootmoeder was de autoriteit.  
RESPONDENT1: Ja.  
RESPONDENT3: Hij was de beminzalige kalme man daarachter zodanig dat het voor hem te veel 
werd.  
RESPONDENT1: Ja.  
RESPONDENT3: Want ons grootmoeder had ook een zodanig kon tegen veel.  
RESPONDENT1: Jazeker. 
INTERVIEWER: Ja dan heb je jouw grootvader van heel dichtbij gekend. Hoelang heb je dan 
samengewoond.  
RESPONDENT3: Ik ben daar beland toen ik 7,5 was of 8 jaar totdat hij gestorven is in 84. Ik had de 
slaapkamer ernaast hè dus ik hoorde de oorlogstaferelen elke nacht.  
INTERVIEWER: Door nachtmerries of?  
RESPONDENT3: Ja overdag zag je er niets van maar in de nacht, dat was toch bijna elke nacht.  
RESPONDENT4: Dat wist ik niet, en die deuren waren ook niet.  
RESPONDENT3: Ja dat waren zo gelijk die deuren hè.  
RESPONDENT4: Neen, ik wil zeggen daar kon het geluid door?  
RESPONDENT3: Ja ik hoorde alles. Jaja.  
RESPONDENT4: Dat is echt.  
RESPONDENT3: Sjasse halen wie dat dan moest gaan halen dat weet ik niet maar  
INTERVIEWER: Maar daar sprak hij nooit over dat.  
RESPONDENT3: Neen hij zal nooit in gezelschap gesproken hebben over die oorlog. Toch niet in mijn 
periode toch.  
RESPONDENT4: Ook wel een belangrijke zaak waarvoor we onze grootouders mogen voor bedanken 
dat ze thuis de voertaal frans was en dat we allemaal mogen mee nemen.  
INTERVIEWER: Ah ja maar het waren wel Vlamingen hè?  
RESPONDENT3: Het waren Antwerpenaren maar mijn grootmoeder was van Brugge, de Schepper, er 
zijn veel de scheppers. 
RESPONDENT1: Ja de voertaal was frans. 
RESPONDENT3: Hoe dat die van Brugge in Antwerpen zijn beland dat weet ik ook niet.  
RESPONDENT4: Dat is inderdaad eigenaardig.  
RESPONDENT1: In Bolsbeek woonden die.  
RESPONDENT4: de vader woonde daar, op de grote baan. Het huis van de Schepper jaja. Ja je moet 
dan ook beseffen heel belangrijk dat die vluchten naar Tilburg, ja want grootmoeder is gevlucht naar 
Tilburg want haar vader en zussen woonden daar. Ja waar ook van alles is gebeurd. Ja tuurlijk, haar 
zuster was…  
INTERVIEWER: En de mensen die dan op bezoek kwamen spraken die frans dan?  
RESPONDENT3: Jawel.  
RESPONDENT4: Langs de kant van grootvader wel.  
RESPONDENT3: Aan de kant van Stas wel aan de kant van de Schepper neen. Iedereen was toen 
tweetalig. Dus dat werd aangepast hè. De Stassen komen van het Leuvense aan Sint-Truiden van 
Leuven. En onze tak is dan afgezakt naar Winge en dan naar Antwerpen.  
RESPONDENT1: Van Neerlinter, van daaruit zijn ze gekomen.  
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RESPONDENT3: Onze generatie waar we van af stammen is vierde generatie Antwerpen. Mijn 
overgrootvader was een architect van de provincie en die zijn vader had een zeepkwekerij in Eikevliet 
en die zijn vader is volgens van of wel is die ook van ginder en die zijn vader is van Leuven, richting 
Sint-Truiden. De oudste broer van mijn grootvader die heeft een stamboom gemaakt. Die 
boekhouder. Die jongere broer allemaal dikke nekken. Er was bijvoorbeeld een zegelring en die werd 
doorgegeven naar de oudste zoon mijn vader was van zijn generatie de oudste maar die jongere 
broer van mijn grootvader absoluut hebben, heeft die een de stamboom verandert, dus er was wel 
een enorm hiaat hahaha. 
INTERVIEWER: Gij (Albert) zijt de archivaris van de familie?  
RESPONDENT4: Hahaha  
Intermezzo tafelkleed en eten opruimen  
INTERVIEWER: Ja ik verschiet er van het lijkt een vrij actieve man?  
RESPONDENT4: Jaja absoluut. 
RESPONDENT3: Ja dat was plezant zulle. 
RESPONDENT4: Ja ik beschouw Geert niet als mijn cousin hè. 
RESPONDENT4: Dat is een goei vraag van Pieter over die stok zelf.  
Pakt de stok  
We kunnen eens lezen hè, aan de ene kant staat het nationale verbond aan het aandenken van. Ik 
vraag mij nu af zijn dat streepjes of staat daarin nu ook iets geschreven? Dat vraag ik me nu echt af.  
INTERVIEWER: Nous oblions jamais nous heros de…?  
RESPONDENT4: Merci, yes fantastisch.  
INTERVIEWER: Is dit een blindengeleiden stok?  
RESPONDENT4: Neen dit is geen echte.  
INTERVIEWER: Ja en zou hij die gekregen hebben van de algemene blinden bond?  
RESPONDENT4: Ja daar is hij mee buiten gestapt zal ik het zo zeggen.  
INTERVIEWER: Hij had die al toen hij in de instelling verbleef na de oorlog?  
RESPONDENT4: Ja hij heeft die daar verkregen.  
INTERVIEWER: Ja je ziet dat die inderdaad niet veel gebruikt is geworden. Hij is zo mooi wit hier  
RESPONDENT4: Ja ik heb hem nu ook wel heel mooi wit gemaakt. Niet tegenstaande heeft hij hier 
niet veel mee rondgelopen.  
RESPONDENT1: Neen hè juist daar hè.  
INTERVIEWER: Ja het is echt een heel mooi object schitterend.  
RESPONDENT4: Ja ik was blij dat ik het heb kunnen redden. Ik ben daar heel voorzichtig mee.  
RESPONDENT3: Ja de kinderen hebben daar geen besef van wat dat is.  
INTERVIEWER: Ja natuurlijk is dat ook wel ergens verstaanbaar hè ja want die leven in een compleet 
andere wereld hè. Maar voor de personen die hem wel gekend hebben is dat anders hè of mensen 
die daar hun onderzoek naar hebben. Dan krijgt het eigenlijk terug een betekenis hè.  
RESPONDENT3: Onze oudste kleinzoon is vier geworden. En nu is hij op de leeftijd gekomen dat hij 
over oorlog spreekt. Ik weet het niet waarom. Ik laat hem dat dan zien en dan begint hij vragen te 
stellen. Tegen wie waren ze dan aan het vechten? En dan ja Duitsers hè, en dan kijkt hij zo naar mij: 
opa gij zijt toch voor Duitsers aan het werken?  
Hahaha  
RESPONDENT4: Dus Pieter wat ik bij heb is het volgende de poëzie van onze grootmoeder uhm en 
dat is poëzie ik was daardoor aangetrokken. Ik had ook de poëzie van haar zuster, maar ik was 
aangetrokken door dit ik had het nog nooit gezien het is ter nagedachtenis van de oorlog 14-18 oké 
zij vertrokken dus naar Tilburg.  
RESPONDENT3: Ja en zij is van 1901 daar ben ik heel zeker van. 
RESPONDENT4: Dus ja zij is gevlucht, ja zij is gestart in 1917 en dat zijn de mensen die haar hebben 
geschreven.  
INTERVIEWER: Een soort dagboekje?  
RESPONDENT4: Een poëzie boekje.  
INTERVIEWER: Ah ja dat je doorgeeft aan mensen als je ze ziet?  
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RESPONDENT4: Ja dat ze daar in schrijven, en in Tilburg staat er duidelijk in vermeld. Nu gaan we 
eventjes naar mijn grootvader doorbladeren. Het is prachtig hè heel schoon tekeningen in, het AVV 
het goudgele kruis, hier heel schoon de namen. Hier is het dat mijn grootvader heeft geschreven. 
Vraag me nu niet hoe of wat.  
RESPONDENT2: Kan jij dat lezen Pieter?  
INTERVIEWER: Jammer genoeg niet. Maar ik ken wel mensen die braille kunnen lezen. Ik ken wel de 
geschiedenis van het braillegeschrift maar ja.  
RESPONDENT1: Ik kan het ook niet lezen.  
RESPONDENT4: In welk jaar zijn getrouwd geen idee?  
RESPONDENT2: Dat trouwboek moet toch nog ergens zijn?  
RESPONDENT4: Jaja die komt uit. Mama heeft zo de neiging om alles op een hoop te gooien. Ik zie 
hier staan januari 1924 dus ik schat wel dat het rond die periode moet geweest zijn dat ze getrouwd 
zijn?  
RESPONDENT1: Ja dat moet zoiets zijn.  
INTERVIEWER: En is dat er ingenageld?  
RESPONDENT2: Seg Albert van je grootvader zijn daar nog brieven van?  
RESPONDENT4: Ja dat heb ik maar dat is ook zoeken zenne.  
INTERVIEWER: Dat is voor eigenlijk wel interessant want een van de dingen waar ik me voor 
interesseer ja ik weet wel de officiële statistieken van de mensen, kan ik dat wel snel achterhalen 
maar uhm de officiële discours over hoe dat ze hen moesten opvoeden maar ja de.  
RESPONDENT3: Kijk dat is hun huwelijksfoto. 
RESPONDENT1: Trouwfoto. 
RESPONDENT2: Staat er geen datum op?  
RESPONDENT3: Neen.  
RESPONDENT4: Ik gok in ‘24.  
RESPONDENT1: Jaja.  
RESPONDENT2: Daaraan kan je niet zien dat hij blind is hè allèè.  
INTERVIEWER: Je ziet zo.  
RESPONDENT2: Ja dat wel maar als je hem nu gewoon niet het verhaal weet en hem dan  
RESPONDENT1: Neen dan zie je niet dat hij blind is hè.  
INTERVIEWER: Misschien wat aan de houding van zijn hand. 
RESPONDENT3: Ja zijn hand is dan zie je.  
INTERVIEWER: Ja hij richt zich ook tot de steun.  
INTERVIEWER: Wat ik denk toch niet echt normaal is voor een huwelijksfoto.  
RESPONDENT3: Ja je ziet dat zijn is verweerd, dat zie je wel.  
INTERVIEWER: Dat zijn brandwonden dan? Wat mij wel opvalt is dat hij op deze foto geen zonnebril 
draagt, ja het is de enigste foto die ik zonder zonnebril ken.  
RESPONDENT3: Ja ik heb niet zoveel foto’s ik denk wel dat ik nog een foto heb van hem en zijn drie 
broers van voor de oorlog.  
RESPONDENT4: Die heb ik.  
RESPONDENT3: Maar die heb ik in gescand.  
INTERVIEWER: Ja het is wel een heel mooie foto amai.  
RESPONDENT1: Daar staan ze schoon op hè.  
RESPONDENT4: Neen je zou het hem niet geven dat hij blind was. Dat blijkt van zijn fierheid  
INTERVIEWER: Maar zijn linkerhand kan je het toch iets zien hè of kijk ik nu mis? Die zit nu zo onder?  
RESPONDENT3: Daar was toch niks aan.  
INTERVIEWER: Het was zijn linkerschouder toch hè die verminkt was?  
RESPONDENT1: Ja.  
RESPONDENT2: Ja als ge u nu bedenkt en die zo ziet moeten die mensen toch nog vrij jong geweest 
zijn toch?   
RESPONDENT4: Ons grootvader is goed conserveert met de tijd, die is niet afgegaan hè Philippe?  
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INTERVIEWER: Ik denk ook bij de gebeurtenis van dat huwelijk, ik kan mij daar goed bij voorstellen 
dat dat in de lokale krant een artikel is van verschenen?  
RESPONDENT2: Denk je dat?  
RESPONDENT3: Ja dat zal wel?  
INTERVIEWER: Ja als oorlogsblinden met zijn verpleegster moet dat toch wel  
RESPONDENT4: Waar hing die vroeger? 
RESPONDENT1: Bij ons thuis.  
RESPONDENT4: In de slaapkamer?  
RESPONDENT3: Daarna met de verhuis in de slaapkamer of in de salon 
RESPONDENT4: Het is ongelofelijk ge ziet totaal niet dat hij blind was.  
RESPONDENT1: Allèè Patrick laat nog eens iets zien.  
RESPONDENT2: Maar seg Pieter gij wilt eigenlijk weten hoe ze daarna zijn geïntegreerd?  
INTERVIEWER: Ja bijvoorbeeld.  
RESPONDENT2: Want eigenlijk is dat niet zo hè Patrick? Ja want uw grootvader heeft nooit gewerkt 
hè?  
RESPONDENT4: Neen.  
RESPONDENT2: Dus op danig dat vlak.  
RESPONDENT4: Ah ja hij kreeg een oorlogspensioen.  
RESPONDENT2: En uw grootmoeder regeerde het.  
RESPONDENT4: Het huishouden hè.  
RESPONDENT2: Het sociale hè is dat niet?  
RESPONDENT4: Ja grootmoeder was altijd de leidende factor hè?  
INTERVIEWER: Hij zal waarschijnlijk in Bosvoorden zal hij waarschijnlijk een beroep aangeleerd 
gekregen hebben van stoelmaker of?  
RESPONDENT3: Ja een vlechter, die heeft stoelen gevlecht.  
RESPONDENT2: gevlochten.  
RESPONDENT1: Dat deed die niet gerne hè.  
RESPONDENT2: Neen neen hij deed het misschien niet graag maar hij zal toch wel iets moeten 
hebben aangeleerd.  
RESPONDENT1: Braille alleen braille.  
INTERVIEWER: Je hebt hem ooit zien vlechten?  
RESPONDENT1: Neen.  
RESPONDENT2: Maar hij zei dat hij dat niet graag deed.  
RESPONDENT1: Neen dat deed die niet graag.  
RESPONDENT4: Ja die fierheid.  
RESPONDENT1: Hij heeft dat nooit gedaan.  
RESPONDENT2: Ja uiteindelijk voelt ge u toch wel gedegradeerd, alle ja niet gedegradeerd maar toch 
het is even waardevol beroep maar dat was niet zijn keuzen. 
INTERVIEWER: Neen.  
RESPONDENT 4 HAALT EEN DOOS  
RESPONDENT4: Als ik het mij goed kan herinneren vroeg Pieter zich ook af wat heeft België voor de 
gesneuvelde gedaan en de gekwetsten gedaan?  
RESPONDENT4: Dan is dit een voorbeeld.  
RESPONDENT3: Mijn grootvader is van ’94. 
INTERVIEWER: 1894?  
RESPONDENT1: Dat is een muziekdoosje.  
INTERVIEWER: Is het waar?  
RESPONDENT1: Je moet dat opdraaien.  
INTERVIEWER: En dat stond vroeger bij uw thuis?  
RESPONDENT1: Dat heeft hij gekregen van de Koningin Elisabeth.  
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RESPONDENT2: Dat is logischer dat hij van '94 is want als de oorlog uitbrak dan was hij 20 want ik 
heb altijd gehoord dat hij studeerde.  
RESPONDENT1: Je moet dat maar eens opendoen en opdraaien vanonder.  
Tante Monique draait het op- Iedereen luistert naar het muziekje  
RESPONDENT2: En wat zat er dan in?  
RESPONDENT1: Niks je kon daar sigaretten indoen, maar hij rookte geen sigaretten. Alleen sigaren. 
Kijk dat staat er opgeschreven. D. Maes.  
INTERVIEWER: Ter ere van de 40 jaar werk van de oorlogsblinden, hare majesteit koningin Elisabeth.  
RESPONDENT1: Ja en staat haar naam daarop hè Koningin Elisabeth.  
INTERVIEWER: Is dat met de post gekomen of heeft zij dat persoonlijk komen brengen?  
RESPONDENT1: Zij zijn dat komen brengen. 
RESPONDENT2: De koningin niet persoonlijk zelf hè.  
RESPONDENT1: Neen.  
INTERVIEWER: Je herkent het melodietje?  
RESPONDENT3: Ja!  
INTERVIEWER: Dan moet hij dat ergens gekregen hebben eind jaren veertig? Neen neen jaren zestig!  
INTERVIEWER: En dit is de geboorteakte? Of de stamboom. 
RESPONDENT4: De stamboom;  
INTERVIEWER: Jaja.  
RESPONDENT3: Awel dat is zijn vader D., van 1894, dus dan was hij  
RESPONDENT2: 20 als de oorlog uitbrak.  
RESPONDENT4: Hij is gesneuveld in ‘17.  
RESPONDENT2: Dan was hij 23.  
RESPONDENT3: Dat lijkt me logisch.  
RESPONDENT2: Dat lijkt me logischer dan dat hij van 89 was. Dan was hij al 25 geweest. Dus die zal 
aan het studeren geweest zijn en dan in het leger gegaan.  
RESPONDENT3: Dus die zijn broer, de oudste hier Arnaud.  
RESPONDENT1: Het was eerst Ceriel, de vier broeders samen.  
RESPONDENT3: Ik vind de foto’s niet terug, die moeten op een oude computer ergens staan. Irma en 
Carolien had je nog, die kan ik me nog goed voorstellen. Jeanne heb ik nooit gekend.  
RESPONDENT2: En is die dan terug naar zijn moeder gegaan als die uit de oorlog kwam. Dus die is 
toch uit Bosvoorden teruggekomen?  
RESPONDENT1: Naar zijn zus de oudste zuster.  
RESPONDENT2: Zijn moeder leefde niet meer?  
RESPONDENT3: Neen zijn moeder leefde niet meer. Zijn moeder is gestorven in 17 want er is toch dat 
verhaal.  
Stoot tegen de camera  
INTERVIEWER: Ah dat wist ik niet dat hij dan naar zijn zus is gegaan.  
RESPONDENT1: Ja.  
RESPONDENT4: Dit is ook belangrijk nu we toch bezig zijn. La federation national de la guerre, dat is 
dus de club.  
INTERVIEWER: Jaja dat is zijn lidkaart?  
RESPONDENT4: Jaja.  
INTERVIEWER: Ik heb ooit ook een interessant verhaal gehoord, maar ik heb het nog nooit bevestigd 
gezien dat was in geschiedenis van de vinkensport. En de vinken om die meer te laten zingen werden 
die vaak blind gemaakt. Omdat je ze blind maakt of je gooit er een doek over, op een of andere 
redenen beginnen die meer te zingen. En uhm na de oorlog is er blijkbaar door die 
oorlogsblindenbond een grote protestmars georganiseerd geweest waarin ze eigenlijk werd 
nastreven dat verboden werd. Het blind maken van vinken dat is in 23 geweest moeten zijn. Maar ik 
heb nog nergens het gehoord.  
RESPONDENT3: Ja dat zou kunnen, maar wat wij altijd zeiden was blindenvink, misschien is dat 
daarvan afgeleid?  
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INTERVIEWER: Dus die oorlogsblinden liepen dan dat het schandalig was en dat het een teken was 
van respectloosheid ten aanzien van hun offer.  
RESPONDENT3: Dus daar was hij altijd wat kwaad van als er een dan een echte blinden, die 
blindgeboren was als die zijn beklag deed dan was hij kwaad.  
RESPONDENT2: Waarom?  
RESPONDENT3: Omdat hij dan zei: gij weet niet wat dat is. Gij hebt nooit gezien  
RESPONDENT2: Ja dat is wel maar dat is toch even erg?  
RESPONDENT3: Ja neen dat heb ik hem toch verschillende keren horen zeggen.  
INTERVIEWER: Ah ja in het bijzijn van een blinde of?  
RESPONDENT3: Neen over de andere blinden. Buiten die ene waar ik niet op de naam van kan 
komen, die ging gaan skiën.  
RESPONDENT2: Die had een speciale naam.  
RESPONDENT2: Zijn er eigenlijk veel blinden van de eerste wereldoorlog?  
INTERVIEWER: Ik dacht dat de officiële statistiek spraken van 65 blinden. In het Belgische leger. 
RESPONDENT4: Dat vind ik weinig.  
INTERVIEWER: nu die officiële statistiek moet je wel met een stevige korrel zout nemen want in 
totaal zijn er in 1918 dat er bij de wapenstilstand 6000 invalide waren terwijl in het jaar 1930 was dat 
al opgelopen tot het 270.000 men deed dat ook om niet gezichtsverlies te hebben tegen de andere.  
RESPONDENT2: Zeker.  
INTERVIEWER: Als je wilt kan ik altijd die cijfers een keer bezorgen.  
RESPONDENT3: Jazeker.  
INTERVIEWER: Dat is een document dat opgesteld is geweest door Liberaal Ménis, die was 
verantwoordelijk voor de gezondheidsdienst van het Belgische leger. 
Iemand roept een naam 
RESPONDENT1: Ja dat is hem een van 40-45.  
RESPONDENT3: Jaja en die is na de oorlog, die was blind, die was voorzitter van de blindenliga tot in 
de periode dat ik het nog geweten kan hebben. Die kwam aan huis, dat is de enige die aan huis kwam 
dat ik nog weet.  
INTERVIEWER: Interessant.  
RESPONDENT2: Ja die woonde dichtbij, het kan ook zijn dat er dichtbij niet zoveel blinden waren?  
RESPONDENT4: Dat weet ik ook niet.  
INTERVIEWER: Maar die was niet blind geworden tijdens de oorlog, maar door een obus die ontploft 
was?  
RESPONDENT3: Ja ik denk dat, of die was misschien zelf niet 40-45 meegedaan heeft dat die werkte 
bij de ontmijningsdienst en zo een ongeluk heeft gehad.  
INTERVIEWER: Zo zijn er nog mensen die ontmijnen in de westhoek en die daar verminking aan 
overhouden. Zo komen er door de vorst nog steeds granaten naar boven.  
RESPONDENT3: Ja zo hebben ze in Ieper toch een heel ondergrondse tunnel gevonden, waar nog 
mensen in zaten?  
INTERVIEWER: Is het echt.  
RESPONDENT4: Ik ken de betekenissen van de medailles niet.  
INTERVIEWER: Daar ga ik ook een slechte hulp in zijn, want daar ken ik ook niets van.  
RESPONDENT4: Daar moeten toch boeken over bestaan?  
INTERVIEWER: Ja als je een keer zin in hebt kunnen wij altijd een keer samen naar het legermuseum 
gaan en dat een keer vragen die mensen gaat dat wel kennen. Je hebt het kruis van de Leopoldzorg  
RESPONDENT4: Neen dat heeft er niets mee te maken. Dat is ook stom van mij, ik heb op dat 
overlijdensbericht werd er ook melding gemaakt van de medailles. Ja dat staat er ook opgeschreven.  
RESPONDENT1: dat is van de kroonorde denk ik.  
RESPONDENT4: Ja dit is de kroonorde maar voor de rest moet ik daar schuldig in blijven ken ik daar 
niets van. Ik moet mij daarin verdiepen. Ah hier seh, komen we weder maal om Bosvoorden. Ja dat is 
toch heel belangrijk.  
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RESPONDENT2: Wat is dat Patrick?  
RESPONDENT1: Dat is een medaille!  
RESPONDENT4: Ja maar vraag me niet van wat, misschien kan Pieter daar op antwoorden? Stond 
toch een nummer op het karton geschreven, ze horen toch bij elkaar, lijkt me?  
INTERVIEWER: Ik weet dat ze bij het ontslag van de instelling een horloge kregen dat ze konden 
voelen. Hoe laat dat het was, dat was een Zwitsers zak horloge en daarnaast kregen ze ook een 
medaille. En dat zal deze geweest zijn. En dat elke blinden een nummer had ter plaatse dat weet ik 
niet. Je hebt dat er niet zelf opgeschreven?  
RESPONDENT4: Neen neen dat is het originele nummer zoals het is.  
RESPONDENT2: En dat uurwerk is dat er nog van jullie grootvader?  
RESPONDENT4: Dat zal er ergens nog wel liggen.  
INTERVIEWER: Zie dat is nog niet uitgehaald dat zit nog in zijn kartonnetje.  
RESPONDENT4: Dat is kleiner formaat. 
INTERVIEWER: Amai dat zijn er wel een aantal, hij had er wel wat verzameld.  
RESPONDENT1: Jaja.  
RESPONDENT2: Ja dat is wel goed en wel maar daar kan je niet van leven hè.  
RESPONDENT4: Dat vond ik ook belangrijk, dat is van de IJzer, dat zijn zo ik werk zelf ook voor 
militairen hè en ge kunt zo van die dinges krijgen de oorkonde van de militaire groep dat is iets dat 
courant is in het leger. Van ik was daar dus daarom heb je dat.  
 
INTERVIEWER: En uw vader droeg die soms die medailles?  
RESPONDENT1: Neen.  
INTERVIEWER: Hij spelden die nooit op.  
RESPONDENT1: Neen.  
RESPONDENT3: Neen neen maar hij had altijd eentje vast in zijn kostuum. In zijn kostuum stak toch 
een?  
RESPONDENT1: Ja dat had hij altijd aan ja.  
INTERVIEWER: Ja dat hield hij altijd aan?  
RESPONDENT3: Die andere niet neen, maar dat eentje wel, die foto die ik daar liet zien is 
waarschijnlijk dat hij dat gekregen heeft. Dat is de enige dat hij dat heeft.  
Pakt het fotoalbum erbij.  
Hier heeft hij die gekregen, dat is die blauwe.  
RESPONDENT1: Die blauwe ja.  
RESPONDENT4: Ja ze hebben allemaal een betekenis ook hè.  
RESPONDENT3: Ah neen er staan wapens op het is de linkse! Ik denk dat de een een vervolg is op de 
andere.  
INTERVIEWER: Ja zou kunnen.  
RESPONDENT3: Ik heb de foto’s teruggevonden van Hazewind. Als je het intypt Hazewind 
veldhospitaal dan vind je van alles. Dat is vlakbij Diksmuide. En het heet vandaag de dag nog altijd 
Hazewind.  
INTERVIEWER: Met zijn dagboeken moeten we daar toch ook nog informatie over terugvinden hè?  
RESPONDENT1: Het was ook die fransen?  
RESPONDENT4: Waar hij ook heel trots op was en dat zal Philippe wel beter weten dan ik, gezien de 
leeftijd. Is dat hij ook een Franse medaille heeft. Het zijn er maar weinigen die dat gekregen hebben.  
INTERVIEWER: We moeten zeker een keer samen naar het legermuseum gaan als je dat graag wilt.  
RESPONDENT2: Waarom heeft die een Franse Medaille gekregen?  
RESPONDENT4: Wel Myriam ik weet het niet, ik kan daar niet op antwoorden. Van wat ik heb horen 
zeggen, dat het aan weinige Belgen is gegeven, dat weet ik niet.  
INTERVIEWER: Inderdaad waarschijnlijk zijn het veel medailles die gegeven zijn geworden aan 
invalide soldaten, na de oorlog. Hier staat Albert de eerste op hè, niet?  
RESPONDENT4: Dat denk ik niet. 
INTERVIEWER: In zijn jonge jaren?  
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RESPONDENT4: Dat durf ik zo niet te zeggen, dat denk ik niet.  
RESPONDENT3: Zijn uurwerk zit in dat kistje dat ik niet openkrijg.  
INTERVIEWER: Haha. 
RESPONDENT3: Waar ik de sleutel van kwijt ben.  
RESPONDENT2: En kan je dat niet openen met die sleutel? Dat is misschien dezelfde?  
RESPONDENT4: Ah Geert!  
INTERVIEWER: En dit hier zijn zijn strepen dan? Als die dat allemaal moest opspannen dan amai  
RESPONDENT2: dat is niet van om recht te lopen.  
Haha  
 
INTERVIEWER: En is dat iets wat hij overigens deed, naar zo herinneringsfestivals gaan?  
RESPONDENT1: Neen.  
RESPONDENT3: Maar ik denk wel naar de 21 juli.  
INTERVIEWER: De nationale feestdag.  
RESPONDENT3: Ja dan was er toch altijd een défilé dan zat hem toch in de tribune.  
RESPONDENT1: Ja op de eerste rij.  
INTERVIEWER: Is het waar?  
RESPONDENT2: Ja dan moeten daar toch foto’s van zijn?  
RESPONDENT3: Ja dat zal wel.  
RESPONDENT2: Ja dat kan niet anders.  
RESPONDENT3: Er is minstens één zwart wit foto van.  
RESPONDENT4: We zouden eigenlijk eens schoon moeten afprinten van wat we hebben en van wat 
we niet hebben.  
RESPONDENT2: Waarom? Dat had gij toch moeten voorbereiden.  
Hahaha  
Achterhalen welke mediale op de foto te zien is en welke ze hebben  
RESPONDENT1: Dat is een heel verzameling hè.  
 
INTERVIEWER: Ja amai En bewaarde hij dat op een speciale plek in huis?  
RESPONDENT1: Neen gewoon in de kast. 
RESPONDENT3: En bij zijn begrafenis hoe zat dat nu eigenlijk? Kwam hij op een oorlogskerkhof te 
liggen of?  
RESPONDENT1: Ze hebben de Brabançonne gespeeld hè.  
RESPONDENT3: In Deurne waar hij normaal gezien begraven had moeten worden, mocht hij niet 
liggen op het militaire want hij was niet gesneuveld tijdens de oorlog.  
RESPONDENT1: Hij is bij de militaire begraven hè.  
RESPONDENT3: Jaja dat weet ik.  
RESPONDENT3: Maar was er geen plaats?  
RESPONDENT4: Er was geen plaats dat was het probleem. Daarom is hij naar Tulle moeten gaan. Dat 
was een beetje een schande omdat Tulle gezien werd als het kerkhof van Borgerhout en er was geen 
plaats dat was een schande.  
RESPONDENT3: Maar het was ook omdat hij niet gesneuveld was tijdens de oorlog.  
RESPONDENT4: Dat heeft er niets mee te maken, al die geraakt is tijdens de oorlog of daarna sterft 
komt op een militair kerkhof terecht.  
RESPONDENT2: Denkt gij dat?  
RESPONDENT4: Jaja het is juist.  
RESPONDENT2: Maar dan zijn dat toch duizenden toch?  
 
INTERVIEWER: Ja En kwamen er ooit vriendinnen of vriendjes spelen bij uw thuis?  
RESPONDENT1: Neen.  
RESPONDENT2: Van u hè. 
RESPONDENT1: Ja die kwamen gewoon hè.  
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INTERVIEWER: En hoe reageerden die?  
RESPONDENT1: Gewoon ze deden of dat hij er niet was zelfs niet hè, ja. 
RESPONDENT3: Ik heb dat nooit, ik herinner mij toch een aantal verjaardagsfeestjes van mij ik kan 
mij niet herinneren dat een van hen daar over mij heeft aangesproken.  
RESPONDENT1: Dat is waar.  
INTERVIEWER: Kinderen kunnen weleens scherper uit de hoek komen hè.  
RESPONDENT3: Ik heb meer last gehad dat ze me in het frans hebben opgevoed dan, ja op school hè.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
INTERVIEWER: Je vertelden ook dat je grootvader dagboeken bijhield hè. 
RESPONDENT3: Ja in zijn brailleschrift dat waren ganse boeken, maar ik denk dat ging over het goede 
weer.  
RESPONDENT2: Wat zou daar mee gebeurd zijn?  
RESPONDENT1: Las hij ook dagbladen in braille.  
INTERVIEWER: Is het waar?  
RESPONDENT2: Wat zei u?  
INTERVIEWER: Dat die allemaal weg zijn?  
RESPONDENT2: Dat weet ik niet.  
RESPONDENT4: Dat weet ik niet, daar durf ik mij niet over uit te spreken.  
RESPONDENT3: Dat waren van die A4.  
INTERVIEWER: Van die dikke?  
RESPONDENT3: Hij had dan die machine, die heb je niet bij?  
RESPONDENT4: Neen die heb ik niet bij, maar ik weet dat mama die nog heeft.  
RESPONDENT3: Hij legde dat op een dunne plank met allemaal gaatjes in de zijkant en daar pasten 
een houtenbrug over en dan twee toppen die gaatjes maakten en dan was daar een soort spin op zo 
een mechanisme zoals een typisch typemachine maar die vertrok naar het middelpunt, met drie vier 
toetsen langs ieders kant, en dan kon die schrijven en dat bewoog dan moest je dat opheffen 
schuiven en naar beneden duwen.  
RESPONDENT2: In braille schrijf je dan letter per letter?  
INTERVIEWER: Ja dan krijg je een combinatie van punten.  
RESPONDENT3: Ik vind dat vree moeilijk.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT3: Daar moet je echt op oefenen. 
RESPONDENT1: Ja zenne.  
RESPONDENT2: En heeft dat enige verband met het gewone alfabet de vorm van braille?  
INTERVIEWER: Neen dat is een puur wiskundige combinatie. Want het is oorspronkelijk uitgevonden 
door een militaire raadsman, die voor de eerste wereldoorlog een middel probeerde te vinden hoe 
soldaten met elkaar konden communiceren zonder dat er licht voor nodig was. Want ja als die een 
kaars aansteken dan weet de vijand waar hij zat en dan konden ze schieten. Hij had eigenlijk een 
systeem uitgevonden van twaalf punten voor slechtzienden. En dan is die naar Parijs naar het 
instituut geweest om te testen bij de blinden zelf om te zien of soldaten die dan in het donker bezig 
waren dat ook konden en in die school was er een jongen Lowie Braille die daar les volgenden die 
heeft dat verder op punt gezet. Moesten jullie dat ergens nog kunnen vinden die boeken van Braille.  
RESPONDENT3: Die liggen niet bij u in de kelder?  
RESPONDENT1: Neen…  
RESPONDENT4: Dan moeten we nog eens gaan kijken mama  
RESPONDENT3: Dat waren toch dikke boeken?  
INTERVIEWER: Ja want ook de bibliografie of bibliotheek van jullie vader/grootvader moet toch een 
omvangrijk gegeven zijn geweest?  
RESPONDENT3: Neen ik herinner mij hier de salonkast en ik zou zeggen het rechtse gedeelte was zijn 
gedeelte naast zijn zetel en daar lag een stapel.  
RESPONDENT1: Ja.  
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RESPONDENT3: Ik denk dat er een soort uitleenbibliotheek was en dat hij maandelijks of wekelijks 
nieuwe boeken van af haalden. Maar van wat hij zelf schreef dat zal eerder over het schoon weer zijn 
geweest.  
RESPONDENT1: Knikt neen. 
INTERVIEWER: En de boeken kwamen ze aan thuis leveren?  
RESPONDENT1: Jaja. 
RESPONDENT3: En dat zal waarschijnlijk via de kas van de invalide zijn geweest hè, de oorlogsblinden 
geweest zijn.  
INTERVIEWER: Ik denk dat het van de algemene blindenbond was of van de bond van de 
oorlogsblinden. Er was na de oorlog een donatie van een Amerikaanse braillepers en die kregen ze en 
daarmee drukten ze de boeken die ze over de wereld verdeelden. Ja dat heb ik ook al kunnen 
achterhalen.  
RESPONDENT1: Zo was het.  
RESPONDENT3: Voor ons is dat ook wel speciaal, had ik nooit van men leven verwacht.  
RESPONDENT1: Dat is waar. 
INTERVIEWER: Ik was de enige die daarop gereageerd heeft buiten die enkele andere.  
RESPONDENT3: Gij hebt mij toevallig teruggevonden, dat is wel straf.  
RESPONDENT1: Ja dat is echt waar. Gij hebt dat goed gedaan. Schoon herinneringen.  
Intermezzo over hoe er contact is gelegd en over de verhuis.  
RESPONDENT2: Ja voor onze kinderen is het al zo ver weg, allèè ja als je daar niet speciaal.  
RESPONDENT4: Als je er niet mee betrokken bent geweest.  
INTERVIEWER: Bijvoorbeeld in Engeland moeten alle lagereschoolkinderen verplicht naar Ieper te 
komen, dat staat in het curriculum terwijl bij ons.  
RESPONDENT1: Zijn vader was mijn broer.  
RESPONDENT4: Hoeveel uur krijgen kinderen nog geschiedenis in het onderwijs? Dat is toch van 2 
uur naar 1 uur.  
INTERVIEWER: Dat hangt er wel van af welke richting dat je doet zeker? In het aso twee uur? En dan 
kunstgeschiedenis er dan nog bij.  
RESPONDENT4: Het is erg gezakt.  
RESPONDENT2: Heb ik ook maar twee uur geschiedenis op school gehad vroeger, was dat niet meer 
Albert. Dat is eigenlijk een interesse.  
RESPONDENT4: Het is een interesse.  
RESPONDENT2: Ja jullie generatie, wij zijn al niet meer geconfronteerd geweest met een oorlog. En 
jullie al helemaal niet dus uhm als je dat niet toestand van hebt bij u thuis, in familiaal verband dan is 
dat, het enige dat ik weet van de oorlog is dat mijn grootvader was een zelfstandige en dat alles is 
gecodificeerd door de Duitsers, zijn auto’s zijn vrachtwagen enz. was die daar kwaad van, maar voor 
de rest weet ik voor de rest niet van.  
RESPONDENT3: Zal wel grote verlies hebben gemaakt.  
RESPONDENT2: Het zal wel niet- wij klappen nu over de moeilijke economische toestanden, maar 
toen werd er ook vier jaar een land lam gelegd hè, die mensen moesten ook verder hè. 
RESPONDENT3: Toen die oud waren kregen die dan een pensioen?  
RESPONDENT2: Ah ja.  
INTERVIEWER: Veel mensen hebben ook een schadevergoeding gekregen die werden betaald door 
de Duitser hè een dienstregeling voor de getroffen streken, vooral West-Vlaanderen maar ook rond 
Antwerpen waar er redelijk huishouden was. Dan kon je een aanvraag indienen. Bij de Vlaamse 
Overheid en de Belgische overheid, want zij hadden geld gekregen van de Duitse Overheid. Want 
Duitsland heeft tot jaren 60-70 hebben die afbetaald.  
RESPONDENT2: Het is sindsdien dat die ook terug economisch zijn gegroeid hè? Het kan wel zijn dat 
die een vergoeding hebben gekregen, maar die zeiden toch altijd dat de business werd lam gelegd 
door de Duitsers.  
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INTERVIEWER: Het huis van je vader van voor de oorlog dat is niet verwoest geweest door het 
bombardement van Antwerpen?  
RESPONDENT3: Waar woonden die in de Langeleenstraat?  
RESPONDENT1: Ja.  
INTERVIEWER: En dat was in het centrum van Antwerpen?  
RESPONDENT3: Ja Weet je nog welke nummer?  
RESPONDENT1: knikt neen. 
RESPONDENT3: Wat wel, hij was gefrustreerd hij is bij Jezuïeten op de Amerikanelei, maar hij was 
intern en vanuit zijn kelder zag hij zijn huis.  
RESPONDENT2: Ja Philippe vroeger waren die allemaal intern bijna hè?  
RESPONDENT3: Maar ja als je dan vijftig meter van uw thuis woonden?  
RESPONDENT2: Ja dat hoorden zo?  
RESPONDENT1: Ja! Dat was zo.  
RESPONDENT3: Ja daar was hij van gefrustreerd. Dus ik ga er dan vanuit dat zijn bureau met zijn 
kamertje dan langs de kant van het justitiepaleis moet geweest zijn. Als hij daarnaar kon kijken. En in 
het parken waren al die hoog gebouwen niet. Dus dan kon je dat waarschijnlijk zien. Ik denk niet dat 
het huis is platgebombardeerd.  
RESPONDENT2: Neen dat denk ik ook niet. Ik denk ook dat die straat goed intact is gebleven.  
RESPONDENT3: Ja als je die straat ziet dan zijn dat allemaal oude huizen. Ik denk dat die meer 
hebben geleden tijdens de tweede wereldoorlog door de V-Bommen. Ja… een heel speciale periode 
in ons leven hè.  
 
INTERVIEWER: En de begrafenis van je grootvader dat heb je dan goed meegemaakt dan?  
RESPONDENT3: Ja.  
RESPONDENT4: Jazeker als kind.  
INTERVIEWER: En waren daar afgevaardigden van het leger zelf?  
RESPONDENT4: Misschien tijdens de viering zelf? Hij was opgebaard in de woonkamer van voor en 
dan zo al de medailles die verspreid lagen.  
INTERVIEWER: Dat wel.  
RESPONDENT4: Dat wel er zal wel iemand van de vereniging geweest zijn.  
RESPONDENT3: Ik weet het niet meer, nu dat gij die vragen zo stelt kwam er eens aan huis, dat kan 
wel zenne dat er een blinde langs huis kwam.  
RESPONDENT1: Ja Herman Vandyck hè. 
RESPONDENT3: Maar daarbuiten? Iemand van zijn leeftijd?  
RESPONDENT1: Neen, ja Herman Vandyck die was bezig met die mannen.  
RESPONDENT3: Volgens mij moet er toch één ooit thuis zijn geweest? Hij sprak van een Désiré Riel 
maar dat was een dooie.  
RESPONDENT2: Ja die was toch de pannenkoekenman van Antwerpen niet?  
Hahaha  
Ik denk dat een ander is.  
RESPONDENT3: Ik kreeg op het examen statistiek een vraag gesteld ik zag het linker blad maar het 
verschil met het rechterblad was minimaal en rechterblad kon ik zo dicteren maar dat linker blad kon 
ik langs geen kanten. Maar ik krijg een vraag van het linker blad en ik ben het rechterblad beginnen 
uitleggen en toen zei die professor: “Meneer Stas wat gij aan het uitleggen zijt is heel juist maar is 
niet het antwoord op de vraag.” Ik antwoorde dat ik dat heel goed wist, en dat het antwoord op het 
linker blad stond maar dat ik dat niet meer kon maar dat ik toch wou bewijzen dat ik het geleerd heb.  
Hahaha  
RESPONDENT2: Wij hebben ook niets meer van je grootvader hè?  
RESPONDENT3: Neen, ja dat braille uurwerk, maar dat zit in dat koffertje dat ik niet openkrijg.  
Haha  
Ja tijdens de verhuis moet dat sleuteltje er zijn afgeraakt en ja.  
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RESPONDENT2: Dan moeten we dat openbreken. Of naar de slotenmaker, die maakt toch allemaal 
sloten.  
RESPONDENT3: Ja zitten daar ook allemaal papiertjes in, onderhanden de brief van Ernest dat hij 
dood was terwijl hij nog leefde en voor de rest.  
RESPONDENT1: Niks meer.  
RESPONDENT3: Of een liefdesbrief van mijn vader?  
RESPONDENT1: Neen.  
RESPONDENT2: En hoop je veel materiaal te verzamelen Pieter, want zoveel mensen zijn er natuurlijk 
ook niet meer van de eerste wereldoorlog?  
INTERVIEWER: Ik hoop wat families te vinden die me daarbij willen helpen, maar tot nu toe nog niet 
veel.  
RESPONDENT3: Dat is ook ons probleem, wij kennen er niemand zo, enkel die Vandyck maar dat is 
van de tweede wereldoorlog.  
RESPONDENT4: En dan?  
RESPONDENT2: Het moet de eerste wereldoorlog zijn Albert.  
INTERVIEWER: Dat kan ook nog interessant zijn?  
RESPONDENT2: Ja maar die levens moeten toch heel verschillend geweest zijn? In welke sociale 
context komen die terecht en ja  
RESPONDENT3: Je moet bedenken het is nu 100 jaar geleden en wij zitten hier nu rond de tafel en 
het is nog steeds actueel.  
INTERVIEWER: Ja jullie spreken er toch nog over of dat het met wijze van spreken gisteren was.  
RESPONDENT3: Ja dus er moeten nog zo families zijn.  
RESPONDENT2: Of bijvoorbeeld die niet huwt hoe heeft die dan?  
INTERVIEWER: Ja het volledige plaatje ga je nooit kunnen achterhalen. Maar als je zo een beetje de 
verschillende levenspaden kunt bewandelen ja.   
RESPONDENT2: Want eigenlijk heeft uw grootvader een heel normaal leven kunnen leiden. Zet dat 
tussenhaakjes hè. 
RESPONDENT3: Inderdaad die mens heeft nooit geklaagd. Hij is heel gelukkig geweest.  
RESPONDENT2: Ja is getrouwd heeft twee kinderen gekregen, kleinkinderen  
RESPONDENT1: Ja heel gelukkig hè.  
RESPONDENT3: Ja ik vind dat ik heb die mens nooit horen klagen.  
RESPONDENT4: Absoluut.  
RESPONDENT1: Hij heeft nooit getreurd.  
INTERVIEWER: Daarjuist zei je over de Four.  
RESPONDENT1: Ja.  
INTERVIEWER: En uw vader ging dan mee naar de Four.  
RESPONDENT1: Ja hij ging mee hè.  
RESPONDENT2: Hadden jullie een auto? Heeft grootmoeder ooit gereden.  
RESPONDENT3: Neen.  
RESPONDENT4: De grootouders hebben er nooit mee gereden. Ze reden misschien ooit weleens mee 
met iemand dat kan.  
RESPONDENT3: Die gingen elke zondag smokkelen naar de grens waar dat rest dan zat.  
INTERVIEWER: beeld opnieuw instellen. 
RESPONDENT3: Woonden hij alleen in dat huis na de oorlog? Dat kan toch niet? Die kan toch niet 
alleen in dat huis gewoond hebben? Er moet iemand bij zijn geweest? Volgens mij moet dat een van 
zijn zussen zijn bij geweest.  
RESPONDENT1: Die woonden alleen hè want tante Claire die is getrouwd hè die woonden, ik weet 
niet meer welke straat.  
RESPONDENT3: Rudolfstraat.  
RESPONDENT1: Toch niet zenne.  
RESPONDENT3: Dat doet er nu niet toe – woonden mijn grootvader alleen?  



 
211 

RESPONDENT2: Na de oorlog heeft uw grootvader, zoals uw tante zei, bij zijn zussen gewoond. Eerst 
bij zijn zussen.  
RESPONDENT3: Maar grootmoeder heeft hem leren kennen in de Cavelierstraat.  
RESPONDENT2: Dus hij woonde in de Cavelierstraat.  
RESPONDENT3: Ja maar met wie.  
RESPONDENT1: Met zijn zuster.  
RESPONDENT2: Ah voilà.  
RESPONDENT3: Ah dat is wat ik dacht, dat zal tante Irma geweest zijn want die was niet getrouwd.  
RESPONDENT1: Ja Carolien en Claire waren wel getrouwd.  
INTERVIEWER: Ik vroeg me af dat jullie het zagen zitten om er individueel over te spreken? Ik zou het 
misschien wel leuk vinden om een documentaire te maken van jullie grootvader als figuur van Désiré 
Stas en om te zien of we dat een beetje kunnen reconstrueren. En je hebt ook al verwezen naar die 
tentoonstelling van in Flanders Field, maar ik zou dat eigenlijk wel tof vinden zo ergens een projectie 
van maken waar jullie aan het woord worden gelaten.  
RESPONDENT2: Ja uw broer Patrick is nog wel een man die dat wil vertellen hè. 
RESPONDENT1: Désiré is decaan van het bisdom van het onderwijs.  
RESPONDENT3: Dat is haar oudste zoon.  
Praten verder of dat de broer van Albert wel geschikt is om mee deel te nemen aan het gesprek  
Nadenken over hoe respondenten te komen  
RESPONDENT3: ik denk om gelijkaardige gevallen terug te vinden, denk ik dat je de naamlijsten van 
Bosvoorden moet afgaan en zo zullen er ook andere centra geweest zijn voor mensen die hun benen 
kwijt waren. En ik denk aan de hand van die namen dat je zeker wel wat op het spoor kunt komen.   
INTERVIEWER: Zo heb je ook de braille liga.  
 
INTERMEZZO: Niet over de zaak  
Lesgeven – pedagogische stroming  
Thesis 
Werk van de professor  
Over onderwijs  
Congres in Ieper  
Pensioen  
Flandersfields 
 
INTERVIEWER: Vorige week maandag was ik in Parijs, en ik uhm en ik had daar nog een dag vakantie 
aan gekoppeld nu ik hier toch ben ga ik toch maar eens lang een archief gaan daar is een 
blindenmuseum. Ze hadden daar ook een archief en daar werkten een vrijwilliger en ik vertelden 
waarmee ik bezig was en zei vertelden ook dat haar vader een verminkten was uit de oorlog, een 
oorlogsblinden en die deed haar verhaal in 20 25 minuten en ja ook zeer toevallig.  
RESPONDENT1: Dat is geluk.  
RESPONDENT2: Ja waar is dat museum in Parijs?  
INTERVIEWER: Rue du Roc dat is aan de Eifel toren, boulevard des invalides met het blindeninstituut 
de eerste in Europa, en dan naar rechtst de eerste straat. Daar hebben ze van al de blinden, de 
oorlogsblinden die door hen behandeld zijn geworden een foto, zo hebben 100 a 150 foto’s  
RESPONDENT2: En in België hebben ze dat niet?  
INTERVIEWER: Dat heb ik nog niet gevonden.  
RESPONDENT3: Dat die van Bosvoorden dat allemaal hebben weggegooid dat is ongelofelijk.  
RESPONDENT4: Dat is maf, dat is een schande. 
RESPONDENT3: Tja het zijn toch ook maar mensen.  
RESPONDENT4: Alle Philippe, dat kan toch niet.  
INTERVIEWER: In de universiteit van Gent zitten er ook nog wel wat foto’s die ben ik nog niet gaan 
bekijken, misschien dat ik er daar nog, die zitten daar in een archief gewoon. Ik zal ook een keer 
kijken naar digitale krantenartikelen van die tijd, of daar de naam D. Maes in voor komt.  
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RESPONDENT3: Op een van de namen van de stamboom is erbij gekribbeld dat hij naar Amerika is 
gegaan. Daar ben ik dan achter zitten zoeken en een paar jaar geleden hebben ze scheepslijsten 
vrijgegeven. En daar heb ik die dan in teruggevonden.  
 
INTERMEZZO: De droom van Amerika de red starlines  
Neemt afscheid 
 
RESPONDENT4: Ik zou graag nog willen weten, met welke dingen we Pieter nog kunnen helpen.  
INTERVIEWER: een van de dingen die me geïnteresseerd ben is de vertaling van dat braille blaadje 
van het poëzie boekje van je grootmoeder. Als je daar een scan van nemen dan kan ik zelf mensen 
contacteren. Maar voor het legermuseum mag je altijd een foto maken van de medailles en ik zal ook 
eens opvragen van zijn dossier. Want vaak zitten daar ook nog andere dingen in.  
RESPONDENT3: Ja want bijvoorbeeld de brief gekregen hebben dat zijn moeder is overleden, want hij 
heeft toen een kachel omver gelopen.  
RESPONDENT2: Of zouden ze dat mondeling gemeld hebben?  
RESPONDENT3: Dat moet geschreven zijn. Want anders kan je om het even wat vertellen. Dat moet 
daar toch instaan hè?  
RESPONDENT4: Mag het eens zien. Zijn moeder is gestorven op 15 maart 18. Dus dan zat hem nog in 
het instituut van de Panne.  
INTERVIEWER: Ja dan zat die daar, alle ja als die daar gezeten heeft. Hij heeft misschien in een ander 
hospitaal gezeten in de buurt? Want de oorlogsblinden in het begin van de oorlog werden verspreid 
over de verschillende blindeninstituten van Frankrijk, maar op een bepaald moment was er een 
commandant die de situatie van die blinden beschreef en dat die eigenlijk zeer ongelukkig waren, 
omdat ze niet bij hun makkers zaten. En dan vanaf 17 hebben ze die allemaal in een instituut samen 
ondergebracht in Port-Villez in het Noorden van Frankrijk aan de Seine.   
RESPONDENT3: Daar heb ik hem nooit iets over horen van zeggen.  
RESPONDENT1: Neen hè.  
INTERVIEWER: Dan zal hij niet daar gezeten hebben.  
RESPONDENT3: Ik heb hem alleen gehoord over de Panne en Bosvoorden.  
RESPONDENT1: Dat is waar. 
RESPONDENT3: En Bosvoorden was van na de oorlog, dus die is in de Panne gebleven zijn zeker?  
RESPONDENT2: En wanneer is hij gekwetst geraakt?  
RESPONDENT3: 18 oktober 1917. Ze was 54 jaar geworden.  
RESPONDENT2: Amai dat is jong.  
INTERVIEWER: Ja misschien door de Spaanse griep. Want toen tijden van de oorlog had je een 
serieuze epidemie van de Spaanse griep.  
RESPONDENT2: En de mensen toen waren ook meer.  
INTERVIEWER: Ja meer vatbaar hè.  
RESPONDENT2: Ja medicatie was toen ook schaarser.  
INTERVIEWER: Dat weet ik niet.  
RESPONDENT2: Amai 54 jaar.  
RESPONDENT3: Pas op de grootvader ook niet veel ouder zulle 53.  
RESPONDENT2: Ik dacht dat die grootvader eerst gestorven was?  
RESPONDENT3: Ja dat klopt, mijn overgrootmoeder was 11 jaar jonger dus twaalf jaar nadien haar 
man gestorven was is ze gegaan. 
INTERVIEWER: Dus eigenlijk op dezelfde leeftijd heen gegaan.  
RESPONDENT3: Ja ze hebben dan de inboedel verdeeld, het waren elf kinderen. Dat is dan allemaal 
met stukjes en beetjes verdeeld. Het is allemaal verspreid over heel België. Als we feestjes geven dan 
doen we dat in hun bord. 
Hahaha 
INTERVIEWER: Dus jullie beiden zijn neven hè. 
RESPONDENT4: Ja dat is mijn mama.  
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RESPONDENT3: En haar broer is mijn vader.  
INTERVIEWER: toch een goede band hè want normaal tussen zo neven en nichten  
RESPONDENT4: Ja ma dat is mijn huisgenoot hè.  
RESPONDENT2: Vroeger waren families ook veel meer hecht, terwijl nu is het sociaal leven ook 
helemaal verandert hè of zo zussen die naast elkaar wonen dat was vroeger toch meer dan nu?  
INTERVIEWER: Of hele families die in één dorp bleven wonen terwijl nu kan het zijn dat je dochter of 
zoon aan de andere kant van aardbol wonen.  
RESPONDENT2: Zoals Erasmus.  
RESPONDENT3: Op de stamboom kan je mooi die evolutie zijn, dat ze steeds meer verspreiden.  
 
Neemt afscheid en maakt afspraken.  
 

4.12.  Geert Maes  

INTERVIEWER: Ik heb iets van om de dertig jaar dat zoiets… 
RESPONDENT: Gebeurd ja?  
INTERVIEWER: Gebeurd. 
RESPONDENT: Serieus?  
INTERVIEWER: Ik denk, ja, er zijn maar twee posities in die sector hè, van historische pedagogiek in 
heel Vlaanderen. In Nederland zijn er ook twee of drie, maar voor de rest, totaal niet. Ik heb geluk 
gehad omdat mijn voorganger niet kon blijven, in die zin heb ik zijn plaats kunnen overnemen. Hoe 
zeggen ze het, de een zijn dood is de ander zijn brood.  
RESPONDENT: Dat is zeker, dat is zeker. Dat zeg ik hier ook elke keer; jongens zijn jullie al bezig met 
een verkoper aan te werven, want ja volgend jaar is het hier gedaan hè.  
INTERVIEWER: Ja jaja… Is het je laatste jaren dat je in gaat? 
RESPONDENT: Ja ik ben dat wel van plan ja. Officieel mag ik vanaf november, volgend jaar op 
pensioen, want ik zit nog in die overgangsregel. Mijn vrouw is al pensioen en al veel vrienden zijn op 
pensioen en zou ik graag andere dingen doen.  
INTERVIEWER: Kan ik mij voorstellen.  
RESPONDENT: Ik had dan gebeld naar de pensioenkas, en ik had geschreven, en ik heb gisteren nog 
een rekening binnengekregen. Valt nog mee.  
INTERVIEWER: Hahaha. 
RESPONDENT: Haha.  
INTERVIEWER: Dat is altijd spannend afwachten hè.  
RESPONDENT: Ja want ik ben de laatste zeven/acht jaar zelfstandigen geweest. 
INTERVIEWER: Ah ja ja. 
RESPONDENT: Dat slaagt wel een groot gat in uw pensioen.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Maar ja. Mijn vrouw uit het onderwijs compenseert dat dan weer. Die verdient veel te 
veel hè. (…Onverstaanbare zin door ruis…) 
INTERVIEWER: Ik moet nog één iets zoeken…stilte…. Ja, oké.  
RESPONDENT: Amai, ze hebben hier dure tv-schermen.  
INTERVIEWER: Ja, amai. Dat is weg gegooid geld. 
RESPONDENT: Ja da vind ik nu eigenlijk ook wel.  
INTERVIEWER: Want dat kost 2000 euro.  
RESPONDENT: Ze hebben het misschien aan een studentenprijs, dan is er toch 40 procent eraf, denk 
ik.  
INTERVIEWER: Ik ben er bijna. Ik heb die gekregen van mijn kerstdag van mijn zus en sindsdien, ben 
ik daar onafscheidelijk mee verbonden, haha.  
RESPONDENT: Dat is tof hè.  
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INTERVIEWER: Zo, het is al een eindje geleden, dat we elkaar gezien hebben. Ik denk goh, een jaar en 
half ofzo. 
RESPONDENT: Is het al zolang? 
INTERVIEWER: Of twee jaar?  
RESPONDENT: Ik weet het niet.  
INTERVIEWER: Ik denk, jullie waren de eerste familie, van een invalide soldaat die ik, jaja, gesproken 
heb, en in de tussentijd heb ik via via heb ik nog een aantal andere mensen gevonden die bereid zijn 
om over hun ervaringen te spreken. Ik denk dat ik nu toch al een twaalftal heb, kinderen en 
kleinkinderen zit, van invalide soldaten, dat ik kan interviewen. Eigenlijk is dat super interessant, een 
benadering van eerste wereldoorlog die er eigenlijk nog niet geweest is. Men zegt altijd de getuigen 
zijn uitgestorven, naar mijn gevoel is dat absoluut niet waar, omdat die eerste wereldoorlog nog in 
de verhalen van de kleinkinderen en kinderen echt verder leeft, en ook tastbare herinneringen heeft.  
RESPONDENT: Dat is zeker, je ziet dat van die Hertman hè. Dat is toch, allèè, die is erbij geweest en 
drie keer gekwetst geweest of vijf keer gekwetst geweest, maar drie keer buiten strijd geweest. En 
die mens heeft dat toch maar overleefd. Die is toch ook in de tachtig geworden. Die mens schrijft 
daarover.  
INTERVIEWER: Ja dat is waar. 
RESPONDENT: Misschien is dat ook nog iemand?  
INTERVIEWER: Ja, het is waar, maar. 
RESPONDENT: En die zijn pensioensparen zit zelfs in de boek.  
INTERVIEWER: Is het waar? Stefan Hermans die spreekt over zijn grootvader en die is ook gewond 
geraakt of niet?  
RESPONDENT: Ja ja, wel niet zo erg als die van mij, maar die is drie keer naar Engeland voor 
revalidatie gegaan gedurende maanden. Elkens keer terug naar de stront, … naar de stront, haha, 
naar het front 
INTERVIEWER: haha is ongeveer hetzelfde hè.  
RESPONDENT: Is hij dus telkens terug naar het front gestuurd.  
Lachen om de woordspeling 
RESPONDENT: Dat schrijft hij ook he, hij schrijft dat bepaalde plekken in de loopgraven een hoopke 
miserie was hè, dat daar beenderen, lichamen, lichaamssappen, allemaal resten die daar lagen te 
stinken en die ze probeerde weg te … ja. 
INTERVIEWER: Amai, ja. 
RESPONDENT: Ja ik herken dat toch. 
INTERVIEWER: Maar die grootvader is nooit herkend geworden als invalide? 
RESPONDENT: Dat weet ik niet, ik denk het niet, ik denk het niet. Maar hij schrijft ook niet over een 
beroep hè, het was een schilder. Allèè kunst schilderend hè. Kunst schilderen als beroep.  
INTERVIEWER: Misschien wel hè. 
RESPONDENT: Ja die heeft toch veel research gedaan, misschien kan u daar ook in helpen, ik denk 
dat wel. In mijn context weet ik het eigenlijk niet meer. Ik bedoel mijn grootvader had een hoop 
namen, die ik vergeten ben, en waar dat we ook geen contact meer mee hebben. Ik zo niemand 
meer, ik weet van mijn vriendenkring dat er maar weinig over gesproken wordt. Een kameraad van 
mij zijn grootvader heeft ook gedaan, maar die is bij mijn weten niet gekwetst. 
INTERVIEWER: Ah ja oké. Ik ga misschien eventjes checken of dat het geluid oké is.   
RESPONDENT: Dat die hier zelfs niet komen vragen wat wij willen drinken. Dat is toch ongelofelijk. 
INTERVIEWER: Dat is wel straf, misschien moet je het zelf gaan vragen? Wat wil jij graag om te 
drinken? 
RESPONDENT: Gewoon spuitwater.  
INTERVIEWER: Gewoon spuitwater? 
RESPONDENT: Ja. 
INTERVIEWER: Ja. 
Professor staat op en maakt een bestelling 
Respondent bekijkt zijn gsm.  



 
215 

INTERVIEWER: Oké, er klaar voor?  
RESPONDENT: Ja ik ben er klaar voor.  
INTERVIEWER: Hahaha. 
RESPONDENT: Is hij opgestart?  
INTERVIEWER: Ja ja, ik heb dat al een keer meegemaakt, dat het niet opgestart was en dat beklaag je 
je wel achteraf.  
RESPONDENT: dan moet je alles op herinnering doen hè.  
INTERVIEWER: en ja het is weg hè. Het is weg.  
Ober roept: een spuitwatertje? Meneer Stas antwoord Ja. De Ober plaats de bestelling op tafel.  
RESPONDENT: Wat is dat?  
INTERVIEWER: een Ice tea. Santé. 
RESPONDENT: ja op uw gezondheid.  
 
INTERVIEWER: Misschien gewoon voor mijn herinnering op te frissen wie dat je grootvader precies 
was.  
RESPONDENT: Mijn grootvader D., die is geboren eind 1800. Rond zijn 27, had die eigenlijk, wacht in 
‘15 is die in gelijfd. Ik heb dat al eens gezegd, ik weet eigenlijk niet hoe, in 17, in oktober verongelukt 
is.  
INTERVIEWER: in ‘15?  
RESPONDENT: Neen in ‘17, oktober ‘17. Dus hij, wat mij altijd verteld heeft, of dat nu zo is of niet, dat 
kan ik niet controleren. Dat hij te paard ergens voor goederen ging om berichten te gaan afgeven. En 
hij heeft een obus te buurt van het paard gekregen. Het paard was dood. En hij lag daar, heeft in het 
Frans om hulp geroepen. Hij was blijkbaar in een Franse sector. Dan zijn ze hem komen helpen. En 
die heeft het overleefd. En dus zijn ogen kwijt, zijn sleutelbeen kwijt, een van zijn twee kuiten kwijt 
en schertsen in het gelaat. Altijd als zich schoor, dan haalde hij een stukje, allèè kon het gebeuren dat 
er een stukje ijzererts uit zijn wang kwam.  
INTERVIEWER: Moh.  
RESPONDENT: Dat heb ik persoonlijk niet meer gezien. Maar hij heeft dat altijd verteld. Er zijn daar 
toch wel mijn twijfels over geweest zijn. Haha… maar heel zijn leven blind geweest, eigenlijk. In 
revalidatie gegaan. Eerst opgevangen geweest in een veldhospitaal aan het café Hazewind, ergens in 
Diksmuide. Daarna naar het achterland gebracht, ik dacht rond de streek van Veurne en daarna naar 
de Panne. Zeker in Otello-ceiaan geweest en zeker behandeld geweest door de koningin. En dan 
daarna een paar keer moeten verhuizen waarschijnlijk. En dan na de oorlog, in Bosfort beland. Bij alle 
blinden om te leren lezen en schrijven. En dan op een bepaald moment naar, terug naar Antwerpen 
verhuisd. Dan heeft hij mijn grootmoeder leren kennen. En dan zijn getrouwd, en ik ben daar een 
product van.  
Lachen om het grapje.  
RESPONDENT: een achter product van, ah ja want ik ben een kleinkind ervan.  
INTERVIEWER: Absoluut. En uw grootmoeder, en weet je hoe dat die haar heeft leren kennen?  
RESPONDENT: Ja, wat zij altijd vertelden is dat ze altijd in dezelfde straat woonden. En dat haar vader 
altijd zei dat ze veel respect moest hebben voor meneer Stas. En hoe dan het een in het ander is 
gekomen… ik had gedacht, ik dacht dat mijn grootmoeder een verpleegster opleiding had genoten of 
dat het, dat weet ik niet, ik denk dat. Ik denk niet dat mijn grootvader behoevende was buiten het 
feit dat hij zonder zijn wandelstok of zijn prothese en natuurlijk niet kon lopen en dat hij geen ogen 
had. Die zaten er nog wel in, maar die zagen niet meer. En… ja dus die heeft, het is een beetje een 
raar verhaal.  
INTERVIEWER: Welk verhaal?  
RESPONDENT: “Zin in het Engels”. 
INTERVIEWER: Van John Ervin. Ja jaja. Dat is lang geleden dat ik dat nog gelezen heb.  
RESPONDENT: Ja maar dat is de eerste die zich op een gewonden soldaat zet he. En het resultaat is 
een kind hè. De soldaat is dood en er wordt een kind geboren. En dan gaat dat zijn leven leiden hè. 



 
216 

Het is een speciaal kind. Maar eigenlijk mijn grootmoeder moet eigenlijk een heel bijzondere vrouw 
zijn geweest, dat kan niet anders, dat doet je niet.  
INTERVIEWER: Neen neen, zeker niet.  
RESPONDENT: Committeren met iemand waarvan je niet weet, die nooit zal werken, die wel een 
pensioen heeft. En dat ziet ge eigenlijk, gij hebt mij het militair dossier doorgestuurd, je ziet daarin 
dat hij van het ene regiment naar het andere gaat, terwijl hij nog goed is, dan krijg je opeens de 
notitie dat hij zwaargekwetst is, dat ze hem best een medaille geven voor moed en toewijding. En 
dan zie je de dag erop dat ze schrijven, leeft nog, laten we er nog maar een medaille bij doen. En dan 
zie je daarna der is nog een andere Maes, in zelfde situatie, het is den dieje neen neen het is den 
deze. Ja maar hij leeft nog, doe er nog maar een schepje bij. En dus eigenlijk militair dossier vanaf zijn 
ongeluk tot het einde is eigenlijk niks anders dan opbod om meer geld in de lade te krijgen. Ik denk 
dat je daar eens in moet kijken, want dat is ongelofelijk wat voor bedragen daarin staan, uhm, ik 
weet nu niet, en of dat het in mijn pc zit. Maar zijn dus bedragen die zijn uitbetaald zijn.  
INTERVIEWER: Ja, ik denk het zeker ook.   
RESPONDENT: Ja, dat moeten goeie bedragen geweest zijn en als je dat vergelijkt met vandaag de 
dag. Hij heeft dus nooit van zijn leven gewerkt, en zij heeft ook nooit van haar leven gewerkt.  
INTERVIEWER: Ik denk dat een oorlogsblinde werd, standaard, 100 procent invalide verklaard.  
RESPONDENT: Ja ja. 
INTERVIEWER: Dat was een van de hoogste percentages kon bereiken. Er waren sommigen die 
honderdtwintig procent kregen.  
RESPONDENT: Hij had meer.  
INTERVIEWER: Hij had meer?  
RESPONDENT: niet meer dan 120 maar meer dan 100.   
INTERVIEWER: Meer dan 100.  
RESPONDENT: Dat weet ik, maar hoeveel. Dat staat misschien in het, dat moeten we eens bekijken.  
INTERVIEWER: Iemand die 100 procent had, dat was gelijk aan, moet ik eens denken, 3600 frank per 
jaar. Dat was toentertijd, toen de maatstaven, was dat een ontvankelijk bedrag. 
RESPONDENT: Ja want de vader van die Hertsman, dat staat in die boek, hier vanachter, in het laatste 
hoofdstuk misschien. Staat het bedrag erin, volgens mij is het inderdaad de helft ervan ongeveer van 
dat bedrag.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: En naast dat oorlogspensioen kregen ze dan ook natuurlijk andere 
tegemoetkomingen. 
RESPONDENT: Zoals? 
INTERVIEWER: Uhm, bijvoorbeeld, uhm, dat ze tegen gereduceerd tarief konden reizen op de trein, 
dat ze ook een begeleider konden meenemen, die gratis meeging op de trein of tram. Uhm dergelijke 
tegemoetkomingen, kregen ze eigenlijk ook.  
RESPONDENT: Dat geloof ik. Hij ging ook regelmatig, toen hij nog goed ter been was, ging hij hier 
naar de biljartstraat, of ik weet niet kwijtstraat, naar de… 
INTERVIEWER: In Brussel?  
RESPONDENT: Ja, ging hij naar de, uhm, … hoe noemde dat nu weer, naar de loterij koloniale, de 
koloniale loterij. Hij ging dan met de trein ernaartoe gegaan. Ik weet niet wie dat in het begin deed, 
maar mijn vader heeft dat met hem gedaan, ik heb dat zelf nog met hem gedaan.  
INTERVIEWER: Ah ja?  
RESPONDENT: Ja ja, en dan met het noordstation met de tram tot in wetstraat of de biljartstraat, dan 
afdalen in de straat, tot waar het was. Hij ging dan daar dan lotjes trekken.  
INTERVIEWER: En wat was dat dan precies.   
RESPONDENT: Dat weet ik niet, dat was ongetwijfeld wel iets van vrienden zijn. Misschien een 
voorrang van de lotto?  
INTERVIEWER: En dat was een soort van kom die daar stond, met allemaal lotjes of? 
RESPONDENT: Dat kan ik mij niet meer voorstellen, dat weet ik echt niet meer.  
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INTERVIEWER: Ah neen. Maar je weet wel nog dat je grootvader naar daar ging.  
RESPONDENT: Ja, ik weet nog de eerste keer dat voor mij heel spannend was.  
INTERVIEWER: Is het waar? 
RESPONDENT: Ah ja, ik was nog nooit in Brussel-Noord geweest. Dan was het wij moeten naar hier 
gaan, en daar parkeren, en dan die tram. En dan moet je hier afstappen. Ik denk dat ik weleens 
onderweg gevraagd heb waar we waren.  
INTERVIEWER: Jij was nog nooit in Brussel geweest en je moest jouw grootvader leiden naar de plek 
in de wetstraat of in de biljarstraat.  
RESPONDENT: Ik weet niet, ik heb dat misschien twee of drie keer gedaan. Nu dat ik het aan u vertel, 
zie ik het zelfs terug.  
INTERVIEWER: Is het waar? 
RESPONDENT: Ja. 
INTERVIEWER: Wat zie je dan precies?  
RESPONDENT: Een oude tram, waar ik zeg je moet hier gaan staan, daarop die tram moeten we 
stappen en zo veel haltes gaan en dan moeten we daar weer afstappen en dan moeten we op die 
borduur gaan. Hij wist exact hoe dat het moest.  
INTERVIEWER: Dat is heel interessant vind ik. Er was een soort van wisselwerking van wie wie 
begeleidden. 
RESPONDENT: Ja toen… 
INTERVIEWER: Ja hij… 
RESPONDENT: Mijn vader moest werken, mijn vader als jongeman had dat ongetwijfeld dikwijls 
gedaan, mijn grootmoeder zal dat ook een paar keer gedaan ook, misschien andere mensen ook, dat 
weet ik niet, misschien mijn tante ook, dat weet ik niet. Maar van de ander kleinkinderen niet meer, 
toen was hij al te oud en dan was het gedaan. 
INTERVIEWER: Ja ja. 
RESPONDENT: Hij is dan in ‘72 of ‘73 overleden. Ik zat toen in eerste of tweede kan.  
INTERVIEWER: Ja. Ja dat is wel interessant dat je die oude tram ook nog herinnert. 
RESPONDENT: Ja, maar die herinner ik mij ook nog van andere zaken. Ik weet nog van in Antwerpen 
op het Rozeveld plaats, zie ik de Wagman nog met die staaf met de handvaat, ja dat zie ik nog. Ja ik 
kan me dat nog goed herinneren. Jaja dat is  
INTERVIEWER: Ik probeer gewoon voor te stellen, hoe je dan naar Brussel ging. Legde jouw 
grootvader zijn had op uw schouder ofzo?  
RESPONDENT: Neen…  
INTERVIEWER: Neen? Herinner je daar nog iets van? Hoe dat …? 
RESPONDENT: Hij had een wandelstok, maar geen blindenstok, dat wou hij niet. Hij had een gewone 
wandelstok. Die gebruikte hij wel gelijk een blindenstok, een beetje voelen, maar niet te veel. Maar 
ik denk dat wij gewoon vast [arm in arm demonstreert hij], denk ik. Ik moet zeggen dat ik daar niet 
meer weet. Ik kan me niet voorstellen dat we langs elkaar zonder lichamelijk contact liepen, kan ik 
mij moeilijk voorstellen. Maar dat kan goed zijn, want die mens kon goed gaan.  
INTERVIEWER: Jaja. 
RESPONDENT: En hij ja,  
INTERVIEWER: In Kabas, dat betekent in gehaakt?  
RESPONDENT: Ja in een gehaakt.  
INTERVIEWER: Maar dat impliceert dus dat je van dezelfde hoogte, te grootte moet zijn. 
RESPONDENT: Dat kan, dat kan. Ik was toen waarschijnlijk, ik even groot zijn geweest. Want mijn 
grootvader was geen grootte, dat zie je ook aan de foto’s. Hij was even groot als zijn moeder en zijn 
zuster, en vrouwen zijn gewoonlijk kleiner dan mannen. En op zijn medisch verslag van het leger, 
stond een meter… 
INTERVIEWER: Ah ja daar staat de lengte op.  
RESPONDENT: Ik denk tussen de 1.63 en 1.67, dus dat was geen grote. 
INTERVIEWER: Integendeel 
RESPONDENT: Een kleine. 
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INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Jaja. 
INTERVIEWER: En jij herinnert u dan nog… 
RESPONDENT: En ik heb dan ook, herinnert dat het een kleine was.  
INTERVIEWER: Dat is ook wel interessant. 
RESPONDENT: Allèè neen, mijn grootmoeder was een kleine vrouw, maar die was toen toch ook al in 
60 hè. Als ik daar, maar wat ik mij bewust herinner, ik kan me bewust herinneren vanaf mijn zeven 
jaar, zes zeven jaar. Dus omdat ogenblik is mijn grootmoeder, uhm, stel dat ik zeven jaar was, dan 
was mijn grootmoeder op dat ogenblik, uhm, in de 60. Mijn grootvader weet ik niet juist, dan moet ik 
terug in de fiche gaan kijken. Ik denk dat die van 92 was, maar ben niet zeker. Of 94.  
INTERVIEWER: Want jij bent oorspronkelijk, woonde jij met jouw moeder en vader apart.  
RESPONDENT: Ja, tuurlijk, mijn ouders zijn gescheiden toen ik in het eerste studiejaar zat.  
INTERVIEWER: Toen je in het eerste studiejaar zat 
RESPONDENT: Toen ben ik toegewezen aan mijn vader, maar die moest gaan werken, dus dan ben ik 
bij mijn grootouders beland. Ik heb vanaf mijn zeven jaar daar gewoond.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Ja van mijn zeven jaar, dus in 1960, heb ik daar gewoond. En hij is gestorven in 72 of 
73. Ik ben zestig hè, en in 1960 ben ik daar gaan wonen.  
INTERVIEWER: Dan heb je daar twaalf jaar gewoond?  
RESPONDENT: Ja ongeveer twaalf jaar.  
INTERVIEWER: Daar doorgebracht? 
RESPONDENT: Ja in de slaapkamer ernaast.  
INTERVIEWER: Ja, in de slaapkamer ernaast. Ja, zo’n scheiding, mijn ouders zijn ook gescheiden, als ik 
al redelijk oud was, allèè ja oud, dat is relatief. Ik denk dat ze jouw leeftijd hadden.  
RESPONDENT: Ik ben al twee keer in de tuin geweest met onze Spaanse tuinier, die redelijk jong is. 
En hij weet dat ik volgend jaar op pensioen wil gaan. Die ziet er ouder uit dan ik. Ik zeg denken, want 
ge staat altijd goed bij u zelf hè.  
INTERVIEWER: Ja jaja. 
RESPONDENT: Ons kleinkinderen lopen rond, en daarnaast hebben ze een grote toren, en de kleinste 
van vier jaar of vijf jaar, die staat er met een ander die niet van ons, eentje van drie jaar; ouwe 
bompaaaa’s, ouwe bompaaa’s. Ja nu zeg ik nu heb ik een blad omgedraaid.  
Ze lachen 
INTERVIEWER: Wat ik wilde zeggen is dat bij mij wel een serieuze impact heeft nagelaten. 
RESPONDENT: Bij mij ook wel.  
INTERVIEWER: Mijn ouders die uit elkaar gaan, het rolmodel dat aan diggelen wordt geslagen, en 
eigenlijk ik was 24 of 25tig en toch draag je dat altijd met je mee. En wat ik vooral van belang vond is 
dat je daarover wat kon praten, met mensen die je in uw omgeving had. Bij mij was dat nu mijn 
vrouw.  
RESPONDENT: bij mij ook.  
INTERVIEWER: Maar ik vroeg me af of daarover je kon spreken met jouw grootouders dan.  
RESPONDENT: Neen. 
INTERVIEWER: Of dat dan gedaan werd. 
RESPONDENT: Dat werd gedaan, maar dat was ingericht? Ruis…. 
INTERVIEWER: Jij praatte daarover? 
RESPONDENT: Neen.  
INTERVIEWER: Omgekeerd? 
RESPONDENT: Zij naar mij. Pas op mijn grootmoeder was zeer zwart-wit en die heeft mijn moeder 
met de grond gelijk gemaakt. Terwijl haar zoontje niet vrijuit ging. Mijn kind schoon kind. Maar allèè 
ja. 
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Dus mijn grootmoeder keek heel zwart-wit. En ik heb eigenlijk mijn moeder laten 
vallen. Wat dus, zij had elke week bezoekrecht, ze kwam mij in school halen, maar dan daarna werd 
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ik terug thuis afgezet door mijn moeder, was dat daarna een ondervraging, een politieoverhoring. 
Wat heb je gezien, wat heb je gedaan… dat ik zei: in godsnaam. En dat heeft me. 
INTERVIEWER: Amai dat is echt heel vervelend. 
RESPONDENT: Ja dat was echt heel vervelend. En toen werd er mij gezegd, kijk als je haar nieuwe 
relatie, dat je daarmee in contact komt, dan moet je niet meer gaan. Ik denk dat ik in vierde 
studiejaar zat en toen ik thuiskwam zei nu moet ik niet meer gaan want ik heb hem gezien. Vanaf het 
vierde studiejaar heb ik mijn moeder niet meer gezien.  
INTERVIEWER: Amai. 
RESPONDENT: Ze is me twee keer komen halen op school en ik heb ze twee keer doorgestuurd, 
keihard. En dan wij zijn getrouwd toen ik 23 was. En wij hadden een ouderlijke toestemming nodig. 
En dan ben ik naar haar toegestapt, aan gebeld zonder te verwittigen en er was een kippenhok aan 
de andere kant en sindsdien heb ik een relatie met mijn moeder gehad. Vanaf je 23ste dan. Ja ze is 
ook maar 57tig geworden, dus dat is ook niet lang.  
INTERVIEWER: dan heb je niet lang, en achteraf beklaag je dat dan ook wel.  
RESPONDENT: Ja inderdaad. Ik ben zo militaristisch opgevoed geweest, zo anti anti anti. En je neemt 
dat over. In het begin dat neem je over omdat je niet beter weet. 
INTERVIEWER: Ja dat is zeker. 
RESPONDENT: en mijn vader als die wist dat het gedaan was dan zegt hem: daar is dossier van de 
echtscheiding. Ik zeg: vader, moet ik die echt meenemen? Ja zegt hem, doe hem vanavond maar in 
de kachel, ja.  
INTERVIEWER: Dat is echt het vervelende. Dat je daar zo tussenin zit. Dat herinner ik me nog, enorme 
ofzo bij ons waren dat zo toestanden, nu kan ik daar al mee lachen, toen kon ik dat echt niet, dat 
mijn moeder mij zo belde dat mijn moeder ergens met haar auto ging tegen rijden 
RESPONDENT: oei! 
INTERVIEWER: en dan moet je van je hart echt een steen maken. En ik heb toen gezegd, sorry ik ga 
daar niks aan doen. Bij haar was dat ook meer, alle je voelde dat toen ik, eerder vanuit een 
noodkreet. Ook wel aandacht willen hebben. Voor het onrecht en het terugbetaald worden.  
RESPONDENT: Neen, hier is dat gewoon misgelopen met het derde portaal. Met een derde of een 
vierde. Mijn vader was, volgens mijn moeder, was mijn vader op de huwelijksreis al naar andere 
vrouwen aan het kijken. Ja waar of niet waar.  
INTERVIEWER: Dat ga je toch nooit kunnen achterhalen.  
RESPONDENT: ja, mijn moeder was volgens mij een zeer eenvoudige vrouw. En mijn vader 
uiteindelijk ook. Het heeft allebei hun leven geruïneerd. Niet financieel, misschien ook financieel. 
Maar als mens in alle relaties. Maar ik ben er ook van overtuigd dat de kankers die ze hebben gehad 
ook mee te maken hebben. Ja… en ik heb geprobeerd te overleven.  
INTERVIEWER: En ben je ooit jouw grootouders gaan beschouwen als uw ouders?  
RESPONDENT: Jaja, mijn grootmoeder en mijn grootvader waren mijn ouders.  
INTERVIEWER: En hoe sprak je die dan aan? 
RESPONDENT: Mére en bompapa.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Er werd thuis Frans gesproken hè.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Dat Frans zwakte af naarmate wij ouder werd. Die mensen, mijn grootvader sprak 
goed Nederlands, ik weet nu niet of dat die gelijk nu een francofone Nederlands sprak, maar dat 
weet ik niet, ik denk dat niet. Maar soms is dat zo van dat belachelijk Nederlands, ik denk niet dat die 
zo sprak. Maar ik heb er altijd Frans tegen geklapt, dus ik weet het eigenlijk niet. Maar bij ons thuis 
werd elke morgen le libre Belgique voor gelezen. En de gazet van Antwerpen.  
INTERVIEWER: en was jouw grootmoeder dat die dat deed?  
RESPONDENT: Ja, allèè, ik heb mijn grootmoeder… 
INTERVIEWER: Of jij zelf misschien? 
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RESPONDENT: Ik ook, ik heb mijn grootmoeder, ik heb dat gedaan, mijn grootmoeder heeft dat vast 
en zeker gedaan, mijn vader heb ik dat nooit zien doen, maar die heeft dat vast ook wel gedaan, en 
mijn tante ook dat heb ik nooit meegemaakt. 
INTERVIEWER: Wacht hè, je vader woonde ook daarin dat huis? 
RESPONDENT: Ja, maar mijn vader had een studioke op vijf minuten van waar wij woonden. Die 
kwam zelfs voor het ontbijt naar bij ons. En dan ’s avonds kwam hij avondeten, en dan vertrok hem. 
Dus ik zag die elke dag twee keer. Trouwens de periode dat ik naar de unief ging, dan reed ik mee 
met hem. Ja, want hij moest naar… en ik moest naar... dus dat was in dezelfde richting eigenlijk.  
INTERVIEWER: Amai.  
RESPONDENT: Ja dat was leuk. En veel ruzie gemaakt. 
Hahaha 
INTERVIEWER: Ja dat is zo hè.  
RESPONDENT: Ja mijn vader die rookte gelijk een turk. En van die dikke sigaretten. Vanaf het 
moment dat die wakker werd, die ging recht zitten in zijn bed, met draaiden met zijn voeten op de 
grond, met de eerste ging met de diplomatiek en de laatste ging eruit in de omgekeerde richting, en 
het is niet dat hij de een aanstak met de vorige, dat niet, maar dat was… jaja, mijn vader zijn bijnaam 
was meneer sigaar.  
Hahaha 
Ik weet ook nog dat mijn grootvader die rookte ook, die noemde ze meneer pijp, op het einde van 
zijn leven, rookte mijn grootvader niet meer. Maar mijn vader heb ik altijd weten te zien roken. 
Sigaretten, pijp en sigaren. Ik weet nog dat ze een keer bij ons geschilderd hadden en dat ze dus 
eerst het plafond proper moeten maken, want het plafond zag er nicotine bruin. Ja dat weet ik nog 
goed.  
 
INTERVIEWER: Amai. Nam je grootvader de vaderlijke taken op? Als je zo kattenkwaad had 
uitgestoken, dat die u berispte. 
RESPONDENT: Neen, dat kan ik me niet voorstellen. Hij was altijd de vriendelijke, zachte aangename 
grootvader. Dat ik op zijn schoot ging zitten, paardje spelen en dat soort dingen. En die af en toe 
eens danste voor u. zo kleine liedjes, ja dus van mon papa en deed hij zijn benen gekruist en dan kon 
je een beetje laten gaan als klein manneke. Ja dat was leuk. Soms stond hem recht en dan danste 
hem, en dan had hem zo’n een dansje, zo’n polka dansje dat hij zo ter plaatste kon doen. En hij had 
daar ook een tekst op. Ik weet niet meer wat de tekst was. Als ik erover nadenk zal ik het wel 
terugvinden. Nu kom ik er niet op. De polka de bébé.  
INTERVIEWER: De polka de bébé.  
RESPONDENT: Ja. Van mademoiselle, parlez-vous [zingt het liedje] dat zong hij ook regelmatig. Wat 
hij ook graag deed zijn hand hieronder [demonstreert het, zijn hand onder de oksel]  
INTERVIEWER: en protjes laten haha 
RESPONDENT: Dat was een toffe gast zulle, een heel sympathieke. Maar in mijn opvoeding… 
INTERVIEWER: Ja? 
RESPONDENT: Uhm, leiding- knikt van links naar rechts- niet met EI maar wel met IJ. Dus…   
INTERVIEWER: Wat bedoel je daar dan mee? 
RESPONDENT: Ik was een ambetant ventje… haha, je moet u voorstellen, ge zijt nooit naar 
kleuterklas geweest, waarom dat weet ik niet, maar ik herinner mij nog eens, dat ik eens in een 
kleuterklasje was geweest maar dat kan nooit langer dan twee dagen geweest zijn. En dan ga je naar 
het eerste studiejaar en uw ouders hebben geen tijd voor u, want ze zijn hele tijd ruzie aan het 
maken. En in het tweede studiejaar met Pasen zijn ze uit elkaar. Kom je in een totaal andere 
omgeving. Je wordt in een college gestoken, jezuïetencollege, en daar zeggen ze altijd: dat mannetje 
kan niks. Dus ik werd elke dag uit de klas gehaald. Kreeg ik altijd bijlessen: taal, wiskunde, alles. Ik kon 
niks, niks, niks in het tweede studiejaar. Ik heb niks gekund vele jaren.  
INTERVIEWER: Is het waar? Amai.  
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RESPONDENT: Ik ben pas een redelijke student geworden in het mijn phronesis. Maar ik ben in die 
school kunnen blijven, dankzij mijn grootmoeder. Want de jezuïeten die wilden mij altijd buiten en 
mijn grootmoeder heeft kunnen zorgen dat ik heb kunnen blijven.  
INTERVIEWER: Amai. 
RESPONDENT: Ja op dat vlak was die keihard.  
INTERVIEWER: Amai. 
RESPONDENT: Ja, ook naar mij toe. De zuster van mijn vader, die overvroeg mij altijd, natuurkunde 
enz. Dat herinner ik mij ook nog.  
INTERVIEWER: Dat was de zus van je vader? 
RESPONDENT: Ja de zus van mijn vader, die heb je gezien.  
INTERVIEWER: En jouw grootvader? 
RESPONDENT: Die kon dat niet hè, want die kon niks lezen. Die kon niks doen hè. Dus ik kan mij niet 
voorstellen. Allèè ik kan niet herinneren dat mij ooit iets heeft bijgeleerd. Wat wel was, als, het was 
een huishouden dat soms serieuze stemverheffingen waren, als hij het op zijn heupen kreeg dan 
sloeg hij met zijn vuist op tafel, dan riep hij en het was onmiddellijk gedaan. En iedereen bekaf.  
INTERVIEWER: Iedereen was stil.  
RESPONDENT: Dat was niet om hem gelijk te geven dat was meer uit respect allee die mens zijn leven 
was al zodanig vergald, dan gaan wij effekes zwijgen. Dat was eerder het lijkmotief. Wat ik mij nog 
goed herinner we gingen kleren kopen en dan vroeg hij altijd naar waar en wat is er dan voor jou 
gekocht, wat heb je gekregen? Ah ja mag ik eens voelen? En dan voelde die dus ook aan mijn 
schoenen en aan mijn trui. En dan moest ik zeggen dat het schoon was, ook als ik het afgrijselijk lelijk 
vond.  
INTERVIEWER: Hahaha, kleren die voor jou gekocht waren. 
RESPONDENT: Ik herinner, allèè ik weet nog dat het moment dat ze voor mij een trui gekocht 
hadden, die ik niet wou en ik moest na het afrekenen heb ik die gewoon laten liggen aan de kassa.  
Ze lachen. 
RESPONDENT: Ik was een moeilijk ventje.   
INTERVIEWER: Maar hij kon daar dan wel mee omgaan? 
RESPONDENT: Mijn grootvader? Ja ja.  
INTERVIEWER: Jaja. 
RESPONDENT: Absoluut. 
INTERVIEWER: En het is misschien ook al zoals je zei, dat je hem ook wat ontzag van zijn handicap 
dan.  
RESPONDENT: Alles was in functie van hem, ja… eigenlijk helemaal waar 
 
INTERVIEWER: Kan je daar een voorbeeld van geven, ik bedoel van hoe de inrichting van het huis 
voor jezelf in herinnering wat je daarvan zegt? 
RESPONDENT: Neen, niks bijzonder. Die mens kon zonder stok zich perfect, die wist perfect hoe dat 
die moest gaan links en rechts, zonder ergens tegen te lopen. Ja ik heb nooit geweten, dat hij zich 
pijn deed of zo. Hij schoor, scheerde zichzelf hè, dus met een Gillette mesje hè, dat deed hij helemaal 
alleen, hij kreeg een handdoek rondgeboden en hij kreeg zijn potteke, kommetje met warm water en 
dan zijn blairot. 
INTERVIEWER: Een kwast? 
RESPONDENT: Zijne kwast, en die zeepte zichzelf in en dan met het Gillette mesje erin hè en af en 
toe bloedde dat een keer, dan werd dat verzorgd.  
 
INTERVIEWER: Wat deed die dan, heel de dag? 
RESPONDENT: Niets, heel de dag zitten. Allèè ja in mijn periode hè, dat was al eerder het einde van 
zijn leven. Dus heel veel in zijn zetel zitten met zijn sigaar, boeken lezen, altijd lezen lezen lezen, dus 
en naar tapes luisteren. De organisatie van de blinden, was een soort bibliotheek, die leende 
brailleboeken uit, je kon dus boeken bestellen. Hoe dat weet ik niet. Maar dat werd regelmatig door 
de fractuur gebracht. En dan had die weer een stapel braille, en dan zat die te lezen. Hij had ook zijn 
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eigen braille machine en dan schreef die een soort dagboek, dat niemand kon lezen, want wij konden 
geen braille. Dan zie ik hem ook nog veel in de tuin zitten. En als hij jonger was, dan stapte hij heel 
veel. De wilde verhalen van mijn vader waren, dat hij van Borgerhout tot schilder stapte, dat was 
toch een 15 km en dat ze dan met de tram, die er toen nog was en die er straks terug is, dan 
terugkwam, en dan aan het kruislicht ging hij dan iets eten en daar ging hij altijd kattenkwaad 
uitsteken. Hij wandelde dus veel, ook langs het rivieren hof maar ja naarmate een mens ouder 
word… 
INTERVIEWER: Is dat schoons-hof? 
RESPONDENT: Neen, dat is het begraafplaats, het rivieren hof is een park, enige van de weinige 
parken die er in Antwerpen is. Dat is niet groot he, dat is misschien maar een kilometer breed, twee a 
drie km lang. 
Hahaha 
INTERVIEWER: Daar ging hij dan naar toe? 
RESPONDENT: Ja, want wij woonden daar vlakbij, dat was geen grote moeite om daarnaartoe te 
gaan. Er was altijd een begeleider bij: mijn tante of mijn vader. En dat was altijd in kabassen, ik zie 
het zo voor me, om terug te komen op die vraag van daarjuist… 
INTERVIEWER: Ja? 
RESPONDENT: Ik zie een foto van aan de zee met mijn vader en hem en dat was ook in arm in arm, 
maar toen was mijn grootvader ook al in de zeventig.  
INTERVIEWER: Ja dat is waar. 
RESPONDENT: Ik heb die mens nooit zien vallen bij ons thuis. Die moet wel goed ter been zijn 
geweest. Die ene kuit was gewoon vel over been, daar hing wel nog goh spiermassa, veel zal dat wel 
niet geweest zijn. Dat werd opgevangen door een prothese metalen prothesen met een scharnier 
aan het enkelgewricht en dus eigenlijk zoals een prothese van vandaag, de voet paste in een soort 
schoen, met nestels en dan die metalen prothese werd dan over de kuit geschoven en vanboven aan 
de knie vastgemaakt. En dan kon die staan en gaan, zonder dat kon die niet op zijn benen staan.  
INTERVIEWER: Amai.  
RESPONDENT: En eens dat die in zijn bed lag, was het gedaan hè  
INTERVIEWER: Hij lag dus in zijn bed.  
RESPONDENT: Ja. 
INTERVIEWER: En deed die dat zelf uit of moest die daar ook bij geholpen worden.  
RESPONDENT: Neen, die zal dat heel zijn leven zelf gedaan hebben, enkel op het einde van zijn leven 
niet meer.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Helemaal op het einde weet ik dat ik zijn prothese uit deed, allèè ja dat was toen echt 
een oude mens, ge doet dat ook bij een andere oude mens. Ik vond niet dat het een hulpbehoevende 
persoon was. Ik bedoel, hij kon niet werken en hij kon niet zien, maar dat was geen sukkelaar. Allèè 
ja het was wel een sukkelaar, maar ik bedoel…  
 
INTERVIEWER: En naast zijn prothese had hij ook andere handelingen die hij moest stellen, die te 
maken hadden met zijn invaliditeit. 
RESPONDENT: Ik denk het niet. 
INTERVIEWER: Een bepaalde zorg voor zijn ogen? 
RESPONDENT: Neen neen, ge ziet op de foto’s van toen hij jong is dat hij een bril draagt met 
doorschijnende glas, dat ge zijn ogen goed ziet. Later is dat alleen een zonnebril, met donker glas. 
Waarom, dat weet ik niet, want zijn ogen waren zo lelijk niet. Ge zag dat die niet zag.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Maar allèè ja, voor de rest zijn sleutelbeen dat weg, maar daar kun je mee leven hè. Je 
loopt alleen een beetje schuin hè. Als dat hier weg is, dan komt die schouder naar voren, maar allèè 
ja. Het is vooral dat blind zijn en die kuit die weg is dat zwaarste gevolgen die hij had. Hij kloeg ook 
nooit over zijn been of over zijn sleutelbeen. Ik heb hem daar nooit over horen klagen. Ik kan me dat 
niet meer herinneren. Maar over zijn blind zijn wel hè, dat hij vroeger kleuren had kunnen zien en 
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dat hij dat nu niet meer kon. En als dan een echte blinde, van geboorte dan kloeg over zijn blindzijn. 
Dan was hij keihard tegen: ge weet niet wat gij zegt, gij hebt nooit gezien, zo 
INTERVIEWER: Ah ja jaja.  
RESPONDENT: Maar dat was eigenlijk een heel opgewekte mens. Ja en over de oorlog praatte hij 
nooit. Alleen als je er zelf achter vroeg. En als ge zo zei: vertel nu een keer iets. Dan krijg je zo een 
aantal anekdotes die hij dan vertelde, die hem zijn bij gebleven tot op het einde.  
INTERVIEWER: seg, daarnet…ik weet niet of ik het juist gehoord heb, zei je dat die naast boeken las 
ook schreef.  
RESPONDENT: Jaja. 
INTERVIEWER: Dat die een dagboek bijhield? Zijn die dingen bewaard gebleven? 
RESPONDENT: Dat zult ge aan Albert moeten gaan vragen, dat weet ik niet. Ik vrees van niet. Je kunt 
het vragen. 
INTERVIEWER: Natuurlijk zoiets is... 
RESPONDENT: Het probleem is… 
INTERVIEWER: … Is heel interessant. 
RESPONDENT: Ja, maar ja hij is in de…, laat ons zeggen dat hij in ‘72, zat ik in tweede of eerste Kan, ik 
weet niet of het ‘72 of ‘73 is gestorven, en ik denk dat we hetzelfde jaar verhuisd zijn. Van het huis in 
de Caro-Geertstraat, waar hij heel zijn leven een gehandicapt leven heeft doorgebracht en dan naar 
een appartement wat verder. En er waren garages en als je van een huis naar een appartement gaat, 
dan moet je wel schoon schip maken zulle. Er is dus veel weg, en waarom zouden we dat bijhouden? 
Wie gaat daar iets aan hebben, ik zou het weg gesmeten hebben. Ik weet het natuurlijk niet. 
Misschien ligt daar nu nog iets, maar ik weet toen mijn nonkel overleden is dat, dus de man van mijn 
tante, dan hebben de kinderen nog eens schoon schip gemaakt, want ze konden papieren terug van 
vinden die nog altijd niet teruggevonden zijn, dat is vrij verveeld, maar ja. Ik denk dat ze dan nog veel 
dingen opnieuw hebben weggesmeten. Denk dat we dat niet meer gaan hebben. Maar ik kan u wel 
nog goed, ik kan u dat wel beschreven he.  
[Demonstreert de grootte van het boek: breedte ongeveer +- 30 com, lengte ongeveer 45 cm en de 
dikte ongeveer 10 cm.]  
Dat was ongeveer zo breed en zo hoog ongeveer en zo dik ongeveer. Dik gekartonneerd bruin-gelig 
bruin papier en daar was het braille geschrift op. Dat zal niet geniet zijn geweest, ik denk dat het 
losse bladeren waren.  
INTERVIEWER: Dat waren meestal losse bladeren die dan achteraf gelijmd waren. 
RESPONDENT: Met zwart erop, het was echt een boek [doet of dat hij in een boek bladert]. Maar dat 
machine dat was anders hè, dus dat machine was een houten plank met aan de zijkant allemaal 
gaatjes, die weer geplooid kan worden, om plaats te besparen. Helemaal vanachter had je een 
transvertaler erop, waar dat een morzel toestelletje op staat, met een aantal toetsen, en dan kan je 
telkens weer een lijn naar beneden gaan [doet met zijn handen voor hoe je naar beneden kunt gaan 
met het toestel]. Je kon dat dan verschuiven over die houten plakken. Als je helemaal ten einde zijt, 
deed je pink, dan weer verschuiven en beginnen te typen.  
INTERVIEWER: Kan je dat geluid nog horen? Of?  
RESPONDENT: Dat geluid, ik denk dat ik het hoor, maar ben niet zeker 
INTERVIEWER: Ja... 
RESPONDENT: Ja… Want een schrijfmachine maakt een gelijkaardig geluid. Maar ik zie het ding nog. 
Allèè ik zie de vorm nog van die toetskes en die steeltjes dat kan ik me nog goed voorstellen. Een 
spin, een omgekeerde spin.  
INTERVIEWER: Dat was natuurlijk iets dat jullie niet begrepen. 
RESPONDENT: Ja ik denk wel dat hij af en toe de moeite deed om dat een keer uit te leggen.  
INTERVIEWER: en jouw grootmoeder kon die dat lezen? 
RESPONDENT: Misschien, ma ma [haalt zijn schouders op] misschien wel… 
INTERVIEWER: Herinner ik me dat nu goed, dat ze ooit een brief in braille had geschreven naar jouw 
grootvader of niet?  
RESPONDENT: Aaaah, dat heeft Albert een keer eens vertelt. Ja dat kan, maar dat weet ik niet.  
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INTERVIEWER: Ik denk dat die dat nog een keer heeft doorgestuurd. Helemaal in het begin dat was 
een soort van liefdesverklaring… 
RESPONDENT: Ja ja ja dat zou kunnen.  
INTERVIEWER: Maar was dat toen braille? 
RESPONDENT: Daar weet ik niks van, dat moet je aan Albert vragen. Dat weet ik niet meer. 
INTERVIEWER: Ik vroeg me ook nog af, die braille boeken die werden besteld bij een of andere 
organisatie… 
RESPONDENT: Ja. 
INTERVIEWER: … Werden die dan geleverd door de postbode? Moest die dan aanbellen of niet?  
RESPONDENT: Ah ja die moest aanbellen, die mens kon gewoon de deur opendoen.  
INTERVIEWER: Ah de deur was niet op slot? 
RESPONDENT: Neen neen, de postbode belde aan en mijn grootvader ging de deur opendoen en die 
kon alles doen, als de postbode zei: een handtekening hier, dan zal ik er wel eentje zetten geen 
probleem. 
Hahaha 
Neen neen dat is geen probleem.  
INTERVIEWER: En jouw grootmoeder overdag was die dan ook thuis?  
RESPONDENT: Ja, die was thuis. 
INTERVIEWER: Die heeft nooit een beroep uitgeoefend of? 
RESPONDENT: Neen, bij mijn weten niet. Die kookte goed en graag, en die runde heel de boel, als er 
iets moest geschilderd worden dan deed zij dat. Daarna waren wij dat dan, maar als we mochten.  
INTERVIEWER: Koken of? 
RESPONDENT: Neen, in de hof de muur witten. 
INTERVIEWER: Wat bedoel je als we mochten? 
RESPONDENT: We mochten niet rap iets doen thuis.  
INTERVIEWER: Is het waar. Ik moest nogal binnen de lijntjes lopen. 
RESPONDENT: Ja met de paardenkleppen, dat heb ik haar heel kwalijk genomen, maar ik ben erover, 
allèè ik ben er niet over anders zou ik dat niet zeggen. Maar dat heeft mijn leven bepaald. Ik denk dat 
het leven van mijn grootmoeder mij meer bepaald heeft dan de scheiding van mijn ouders.  
INTERVIEWER: Ja? 
RESPONDENT: Ja, die scheiding laat me niet ongeroerd maar dat de opvang van mijn grootmoeder is 
uiterst positief en uiterst negatief, tegelijkertijd. 
INTERVIEWER: De twee extremen die je tezamen hebt. 
RESPONDENT: Met de bedoeling van positief te zijn. Oké hè maar een bepaald moment heb ik 
gezegd mensen jullie kunnen de boom in. Ja dan was ze kwaad hè, ik geef u slaag, zei ze, en dan zei 
ik: geef maar slaag zo hard dat ge kunt, gij gaat pijn hebben en ikke niet. Ik zeg ik was een ambetant 
ventje, ik ben dat nog zulle. 
Hahahaha 
INTERVIEWER: Dat zal je ook gevormd hebben hè.  
RESPONDENT: Ja, dat heeft me absoluut gevormd in alle mogelijke opzichtigheden. Dat waren 
eigenlijk heel braaf mensen, ge kunt een kat een kat noemen hè.  
INTERVIEWER: Ik heb dat nummer van Johnny Cash in mijn hoofd van “Boy named Sue”. Dat doet me 
er een beetje aan denken.  
RESPONDENT: A Boy named sue, ja ja ja.  
INTERVIEWER: Het is wel iets negatiefs maar het toch de persoon vormt tot wie dat het is en op het 
einde van zijn leven wel dankbaar voor is 
RESPONDENT: Absoluut, ik denk dat, als ik hier sta en ben wie ik ben, dan heb ik dat 100 procent aan 
haar te danken.  
INTERVIEWER: Ja dat is zo hè.  
RESPONDENT: Mijn vader had dat nooit gekund, mijn tante was daar te zwak voor, mijn grootvader 
kon het niet, wie zou het anders gedaan hebben? Als ik bij mijn moeder zou beland zijn, dan was ik 
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negen kans op tien in een pensionaat in Frankrijk beland, zou ik hier nu ook nog zitten, zou ik iemand 
anders zijn.  
 
INTERVIEWER: Absoluut, Je zei dat je aan de regels moest houden en kan je zo een tafel moment 
kunnen beschrijven.  
RESPONDENT: Ja, wat wil je weten?  
INTERVIEWER: Haha hoe dat het daaraantoe ging?  
RESPONDENT: Gewoon, gewoon. Zeer punctueel, om dat uur, geen vijf minuten later, mocht je vijf 
minuten later komen dan kreeg je een uitbrander van grootmoeder van gewelste. Want dan 
respecteerde je haar niet en zij maakte het eten dat kwaliteit eten was en als je tien minuten later 
waard dan was de kip uitgedroogd en moest je… dan kon je het horen zulle.  
INTERVIEWER: En op het moment dat jullie toekwamen aan tafel, zat je grootvader dan al aan tafel 
of? 
RESPONDENT: Ja die zal waarschijnlijk als eerste aan tafel zijn gezeten hebben. Ah ja die mens kon 
niet veel doen hè.   
INTERVIEWER: Ah ja eten zal waarschijnlijk een van de hoogtepunten zijn. 
RESPONDENT: En zij zat in haar keuken samen met haar dochter alles voor te bereiden en ja mijn 
vader wisten ze kwam van zijn werk, en het was minder file dan nu, die was vijf minuten na kon die 
wel op tijd zijn. Als hij een keer niet op tijd was, dan kreeg hij zijn huid vol geschonden. En ja wij 
kwamen van school dus wij hadden niet veel te vertellen. Dat was heel, ja… 
INTERVIEWER: Jij zei haar dochter die woonden ook nog?  
RESPONDENT: Die hadden een huis gelijkvloers, een annex dan een eerste verdieping aan de straat 
kant, dan weer een annex en dan nog een tweede verdieping aan de straat kant dan nog één annex 
meer en dan het dak met twee slaapkamers en een zolder. En dus als ik daar ben toegekomen dan 
was mijn tante al getrouwd, ja, die zal in 59 getrouwd zijn, die woonde met haar man in het bovenste 
gedeelte. En de broer van Patrick, allèè de oudste daar, die is van 60 die is daar geboren en daar 
grootgebracht en dan Patrick 5 jaar later. En ik ben daar ook hele tijd geweest dus we leefden met 
uiteindelijk met 5 boven, zeven, met acht man en mijn vader die kwam dan langs.  Maar 
bijvoorbeeld, ik vind het eten enz.  Aan tafel, ik denk dat niks bijzonder was, dat was een 
doodgewoon huishouden. Mijn grootvader schuift aan en… 
INTERVIEWER: En werd dat al gesneden.  
RESPONDENT: Ah zijn vlees? Goh op het einde zeker, want ja die mens had een vals gebit.  
Hahahaha.  
Hij deed dat ’s avonds in een kommetje en zij had dat dus ook. Maar dat was altijd heel lekker eten. 
Vooral ’S Zondags was het kip met lancé fois de fruits 
INTERVIEWER: Wat is dat? 
RESPONDENT: Awel zo van die, van die hoe heet dat.  
INTERVIEWER: Lance fois de fruits.  
RESPONDENT: allemaal fruitmengelingen in zo van die kleine kubusjes. Zo van die groene dozen van  
INTERVIEWER: Ja ja ja ik zie het voor me.  
RESPONDENT: Ja, die dozen waren het ook. En dan gebraden kip dat kon ze heel goed maken en dan 
met frietjes, zelfgemaakte, heel lekker, over gebruind enz. of een gebraad met veel sauzen enz. het 
was altijd heel lekker eten. Het ontbijt uhm, was ook altijd hetzelfde. Mijn vader moest dat gaan 
halen, in de periode die ik mij kan herinneren, of ik want, op een gegeven moment komen we de 
pastoor tegen op straat en zegt mijn tante en bomma samen: ons Geertje zou toch graag misdienaar 
zijn. Als ik iets niet wou doen dan was het dat.  
INTERVIEWER: Hahaha.   
RESPONDENT: Ik ging helemaal niet graag naar de kerk, ma bon. Geertje zou toch graag, ja Geertje 
zou dat graag, awel dan mocht gij misdienaar zijn. Toen was ik misdienaar, en moest ik elke ochtend 
om 7 uur naar de kerk en als ik dan terugkwam dan moest ik langs de bakker, en de dagen dat ik dat 
niet deed zou mijn vader in die periode. Bij mijn bomma waren er altijd pistolekes, elke morgen 
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pistolekes. Ja bij haar was dat altijd met goeie boter en er wat zout bovenop en daarna een hele 
chocolat eten.  
INTERVIEWER: een hele lat? Een koetjesreep of nog groter? 
RESPONDENT: Neen! Geen koetjesreep, la fricade de chocolate, ken je dat?   
INTERVIEWER: Jaja. 
RESPONDENT: Die hadden iets van die breedte en die lengte ongeveer.  
INTERVIEWER: En dat at die elke dag? 
RESPONDENT: Dat was de chocola van mijn grootmoeder, ik weet niet wat ze ervan op at, maar ik 
denk toch wel dat de helft ervan op was. Mijn vader en ik hadden een stuk Kallebout met vanille uit, 
en dat werd elke ochtend opgegeten een volledige lat. Dat is niet voor niks hè.  
[Wijst naar zijn buik] Hahahaha  
INTERVIEWER: Die kip, die frieten en dan ook nog die chocola, dat is…  
RESPONDENT: Ik zie eigenlijk mijn grootvader niet eten. Ik schonk zijn eigen water in. Dat is niet 
moeilijk, hij deed dat zo en als zijn vinger nat wordt dat is teken dat je hoog genoeg zit. Dat zie ik hem 
nog doen. Ik weet ook dat mijn tante en bomma vriendinnen, de dinsdag naar toe gingen. Dan was ik 
alleen met grootvader en dan hadden wij kleine flesjes champagne en dan gingen we in de hof en 
gingen we de stop bij de buren schieten en wij maar lachen, en dan dronken wij met twee zo een 
flesje uit, dat was een heel tof moment. 
 
INTERVIEWER: amai, ja. Was die een gerespecteerd figuur? 
RESPONDENT: Jazeker gerespecteerd. 
INTERVIEWER: Ja? 
RESPONDENT: Ja door iedereen. Los van het even wat, het was iemand, die, bedoel thuis per 
definitie uhm, op straat gewoon omwille van zijn attitude, van hoe dat hij doet, had altijd een hoed 
op, een schone hoed een gabardine, ja het was iemand. 
INTERVIEWER: Een watte? 
RESPONDENT: Een gabardine, een overjas, zo’n een regenjas, zoals een loden, een loden dat had hij 
wel niet. Het was altijd zoals een gabbe dit, een mouliné stof. Hij had maar één kleur, een 
donkerblauwe. Altijd met wat decoraties, al die decoraties heb je ook nog in het klein, zo met een 
nietje.  
INTERVIEWER: Dat droeg die als die naar buiten ging?  
RESPONDENT: niet specifiek, dat hing er altijd aan. Mijn bomma moet dat daar hebben aangehangen 
want mijn bomma is een heel fiere vrouw geweest zijn. Dat moet zij ongetwijfeld zijn, ik denk niet 
dat hij dat gevraagd zou hebben. Ik weet het niet, misschien voor bepaalde gelegenheden wel, als ge 
naar de 21ste juli gaat, zullen al die dingen eraan moeten zijn, geen discussie, maar ik denk dat hij ook 
wel die daarna nog aan hingen en dan ja. Die mens liep normaal, schoon mooie figuur, dat was zoals 
je nu naar de cinema zou gaan een Roberto di liuido als een brave godvader, ja het was iemand met 
préséance.  
 
INTERVIEWER: En kreeg die ooit reacties op straat? 
RESPONDENT: Dat weet ik niet. 
INTERVIEWER: Niet dat je het herinnert. 
RESPONDENT: De enige reactie die men mij verteld heeft is dat ze tijdens de tweede wereldoorlog 
dat mijn vader en hij op de keizerlei aan het stappen zijn en dat mijn vader zegt, dat er een Duitse 
officieer komt af en dat mijn grootvader zorg dat hij rechts van mij is, kan ook links geweest zijn. 
Langs ene kant kabas en langs de andere kant zijn wandelstok. En zegt als ze twee stappen van mij 
verwijderd zijn heeft die zijn wandelstok tussen die mens zijn benen gestoken, en die is tegen de 
grond gegaan. Die heeft zijn cape verzameld zijne mochel aangedaan, is naar de wandelstok van mijn 
grootvader gegaan, heeft die schoon teruggeven en zijn excuses aangeboden. Dat is hoe het verhaal 
verteld wordt, is het zo geweest, I don’t know hè. Maar neen maar in familie ook, nooit een 
probleem. Vorige keer wat Patrick toen zei wat ik niet weet, volgens Albert moet hij heel 
nationalistisch geweest zijn en moet hij echt als vrijwilliger ingeschreven zijn in die kringen, ja dat is 
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voor mij iets…, ik heb dat nooit gehoord. Ik heb hem nooit, allèè ja hij was zeker Belgischgezind, 
zeker en vast koningsgezind, vooral veel respect voor Albert I en voor koningin Elisabeth, dus voor 
mij is mijn grootvader een echte Belg. Ik denk zeker niet Vlaming, ik denk dat, volgens mij een echte 
Belg. Ge mocht niet vergeten als hij aan de IJzer is, gooit hij dat alles in het Frans gebeurde en 
Vlamingen moesten, ik denk niet dat hij daar last van heeft gehad. Denk ik… ik vond het wel 
eigenaardig in de papieren die gij hebt doorgestuurd... 
INTERVIEWER: Ja? 
RESPONDENT: Daar ziet ge zijn inschrijving in het leger en de man die dat geschreven heeft, een van 
die papieren daar een sergeant, stel ik mij erbij voor, notificeert stel ik mij erbij voor, die moet 
extreem familiaal geweest zijn en want hij heeft hem niet als D. Maes ingeschreven maar als Claes 
dat bij ons thuis nooit gebruikt wordt, dat kan ik mij niet voorstellen. Of moet het zo geweest zijn dat 
mijn grootvader toen moet gezegd hebben Maes en dat de andere het niet verstond, Claes? [Haalt 
zijn schouders op] kan zijn, maar ook dat handschrift was van die mens was een gedijnsmatig 
handschrift 
INTERVIEWER: Het is dat.  
RESPONDENT: Ik denk dat niet.  
INTERVIEWER: Ja. Zijn er nog dingen in het huis die je herinnert aan de eerste wereldoorlog. Zoals je 
zei op zijn... wacht wat is het nu weer 
RESPONDENT: Haha een Gabardine 
INTERVIEWER: Een gabardine daar hingen ook die medailles aan. Geen foto of een kader of zo? 
RESPONDENT: [denkt na] Ik denk het niet. Of toch misschien ja er was een grote pentnel.  
INTERVIEWER: Een merk van sigaretten?  
RESPONDENT: Neen, een statief waar je foto’s in kunt stoppen, een soort van display eigenlijk, die 
vrij groot was, laat ons zeggen 60 cm breed en 1,5m hoog, en daar waren allemaal rijtjes in waar je 
foto’s kunt achter schuiven, en de ene foto bedekt eigenlijk het voetje van de vorige foto. Daar zaten 
foto’s bij. Één foto van hem militair niet gekwetst, waarschijnlijk juist voor hij in dienst intreding.  Ik 
kan me dat goed voorstellen. Ze zijn thuis fiere en trekken een foto of ze zijn een foto gaan laten 
trekken want ze hadden geen fototoestel. Het was een gemaakte foto, die stak daarin. Dan staken 
daar ook foto’s in van twee vergaderingen van allemaal blinden. Waar honderden mensen op staan. 
Ik zie ook een foto waar dat hij de handen van een of andere gouverneur, zo ene met een banaan op 
zijn kop.   
INTERVIEWER: Een korporaal ofzo? 
RESPONDENT: Neen, dat denk ik niet. Zo’n Leopold hoed. 
INTERVIEWER: Van in stratego, wie heeft zo’n hoed?  
RESPONDENT: Ja ja niet zo, maar zo [demonstreert: de vleugels niet opzij, maar naar achter gericht] 
INTERVIEWER: Ah jaja, ik zie het voor mij 
RESPONDENT: Dat hij daarvan iets in zijn handen krijgt of het een medaille is dat weet ik niet. Maar 
dat zal het dan ook zijn. Ook nog een foto met zijn broers. Die natuurlijk niet gekwetst zijn. Een foto 
van huis thuis. Die hadden een buitenverblijf in…  En daar hingen wel een paar kadertjes met foto’s 
waar de kinderen in opstaan, zelfs van hij toen als klein mannetje. Maar dat zijn eigenlijk, voor mij 
zijn dat klassieke familiefoto’s die daar staan. Allèè ik zou ze nooit relateren aan een aandenken aan 
de oorlog. Zou ik niet doen. Wij hadden nergens vergulde obussen of zo. Nergens niet niet 
INTERVIEWER: Neen, neen.  
RESPONDENT: Het enige dat wij hadden dat stak op zolder en dat had niks met mijn grootvader, 
onrechtstreeks niks met mijn grootvader te maken. Dat waren twee helmen van land Waarders, 
Duitse helmen, met bloed in die mijn bomma van de lijken was gaan afhalen. Dat was een straffe 
zulle. Ge had daar voor afgeschoten kunnen worden. 
INTERVIEWER: Amai. Dat waren dus helmen van Duitse?  
RESPONDENT: Neen neen dat waren helmen van Vlaamse mensen die naar het Oostfront zijn gegaan 
dus van SS’ers die gesneuveld waren bij ons in de buurt. Ze is dat gewoon van de lijken gaan afhalen.   
INTERVIEWER: Van de tweede oorlog? 
RESPONDENT: Ja van de tweede. Ja dat heeft er dus eigenlijk niks mee te maken, onrechtstreeks.  
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INTERVIEWER: Het is misschien door de woede die ze voelde ten aanzien van haar man.  
RESPONDENT: De enige goeie Duisters waren dooie Duitsers en onze poetsvrouw want dat was ook 
een Duitse.  
INTERVIEWER: Haha ja? 
RESPONDENT: Ja en die haar vader, had aan het Oostfront gezeten en die was dus vermist die 
hadden ze opgegeven en die is maanden later thuis aan gekomen, volledig uitgemergeld en volledig 
uitgebeend een totaal andere mens en dat was een goeie Duitser. Hahaha. Ik ben buiten een 
schoolreis in het derde jaar van het middelbaar nooit in Duitsland geweest, toen. Ja in Keulen, maar 
die poetsvrouw kwam van Keulen. Dat werd dan gelinkt aan de bombardementen van de eerste 
wereldoorlog.  
 
INTERVIEWER: Kwamen er soms mensen op bezoek bij jullie thuis?  
RESPONDENT: Jaja. 
INTERVIEWER: Die dan een band hadden met de oorlog? 
RESPONDENT: Ja dat wel, maar onrechtstreeks weer. Ik kan alleen over mijn eigen leven spreken hè, 
daarvoor ongetwijfeld hè, maar die mensen waren al waarschijnlijk allemaal dood op het moment 
dat ik op de voorgrond mee kom. Maar er was dus een zekere Herman VanDyck was voorzitter van 
de blindenfederatie, van oorlogsblinden, dat was eigenlijk, zat in de federatie en die kwam 
regelmatig bij ons thuis.  
INTERVIEWER: Moh! 
RESPONDENT: Dat was een heel dynamische man, die was getrouwd met een veel jongere vrouw. En 
die ging zelfs skiën die mens. Ik weet niet hoe, ah ja hij heeft dat toen uitgelegd. Hij gaf één stok 
uitgestrekt naar de leider, die dan dicteerde naar rechts of naar links, ja dat weet ik niet. Die mens, 
op niveau blind-zijn had mijn grootvader daar geen respect voor. Neen niet respect, dat is niet het 
juiste woord, maar dat was geen oorlogsblinden. Die had de oorlog van 40-45 gedaan, maar die had 
pas na de oorlog een oorlogswonde opgelopen waardoor dat die blind was geworden. Dus dat was 
veel minder… Hahaha.   
INTERVIEWER: Er bestond een hele hiërarchie. 
RESPONDENT: Ja ik denk dat. Ik denk het door de familie bepaald is. Ik denk wat ik heb gezien, dat jij 
daar niet over kunt meeklappen.  
INTERVIEWER: Die persoon die kwam dan?  
RESPONDENT: die kwam dan gewoon op bezoek, soms alleen, soms met zijn vrouw. Misschien soms 
met een uitnodiging dat weet ik niet. Maar ze komen dat niet vragen aan jou als mannetje van vijf of 
zes jaar of mag die komen. Maar dat herinner ik mij. Dat er ook bepaalde zussen kwamen als die nog 
leefde, dat die ook langskwamen. En dan ook zijn neven en nichten, die kwamen ook regelmatig over 
de vloer. 
INTERVIEWER: Ja, als Herman Vandyk langskwam dan zat hij daar ook bij?  
RESPONDENT: Ja, dan zal er wel koffie of thee geserveerd zijn... 
INTERVIEWER: Ja ja. 
RESPONDENT: Of een druppel kan ik mij ook goed voorstellen of een glas wijn, dat lustte hij ook 
graag, sterkedrank heb ik hem nooit zien, porto misschien of Cherry. Whisky of cognac neen, ik denk 
niet dat bij ons thuis was. Hij was heel eenvoudig. Ik leefde ook heel eenvoudig, ze hebben wel goed 
kunnen leven want ze hebben nooit iets tekort gehad.  
INTERVIEWER: Ja blijkbaar want ze hebben toch een groot huis, als ik me dat zo probeer voor te 
stellen.  
RESPONDENT: Ja een oud herenhuis. Ja ik weet hier niet, anders zou ik kunnen zeggen. Maar 
inderdaad een normaal oud herenhuis, waar vandaag de dag … 
INTERVIEWER: Zoals een gebouw in de bondgenotenlaan, dat is recht tegenover het station.  
RESPONDENT: Jaja, dat is die grote laan, maar ik zie niet, ja waarschijnlijk.   
INTERVIEWER: Zoiets.  
RESPONDENT: Het is lang geleden dat ik daar nog gepasseerd ben, maar ik kan me voorstellen dat 
het zoiets zijn. Voor de voorgevel waar je naar kijkt drie trapjes op, kelderverdieping eronder en dan 
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een gang naar achter en de trap naar boven en dan eerste deel van de living en dan een tweede deel 
van de living dan een eetkamer, dan langs die kant [andere kant] een keuken, een minuscule en een 
toilet daarbuiten. En dan langs de rechterkant een terras maar overkoepeld. En dan in het 
tussenverdiepingske was een klein studeerkamertje en een badkamertje. En dan twee slaapkamers. 
En dan op de eerste verdieping terug de indeling van daaronder, een klein eetkamertje, een 
keukentje en een doucheke met een toilet.  
[Ringtoon van een gsm] 
Dat zijt gij 
INTERVIEWER Ja dat is de mijn  
RESPONDENT: Neen dat was geen kleine.  
INTERVIEWER: Sorry 
RESPONDENT: Dat zou vandaag in drie of twee kleine appartementjes opgedeeld worden.  
INTERVIEWER Is het waar? 
RESPONDENT: Ja dat denk ik wel.   
Zijn allebei op hun gsm bezig.  
INTERVIEWER Dat was mijn vrouw… 
Stilte, meneer Maes is nog steeds op zijn gsm bezig 
RESPONDENT: Ja…  
Ziet een keer hier, heel ons leven kan wel heel verschrikkelijk zijn maar, Lian is de naam van de man 
waarvan mijn moeder is weggegaan en hij is de dupe van de geschiedenis. Hij was de zoon van Jean… 
en die hebben ze in een pensionaat gestoken in Frankrijk. Die lijdt daaronder hè.  
INTERVIEWER Jij hebt er wel nog contact mee?  
RESPONDENT: Ja die zie ik wel nog twee keer à drie keer per jaar.  
P: Amai.  
RESPONDENT: Het is een sukkelaar zulle.  
INTERVIEWER: ja…  
RESPONDENT: Hij begint ook af te takelen.  
INTERVIEWER: Ja ja ja…  
RESPONDENT: In het begin, oeh, die heeft zich afgezet tegen mijn vader en tegen mijn moeder 2. En 
die zijn geschiedenis is veel erger dan de mijne.  
Hahaha 
Ja die kan zeggen, als we samen zijn, dan komt die, hoe zit dat en dan kan die zeggen die heeft niks 
met mij te maken. Want mijn vader is met zijn moeder gaan lopen. We hebben allebei een halfbroer 
en een samengesteld koppel. Maar zijn moeder is opnieuw getrouwd, en heeft nog eens twee 
kinderen gehad en heeft die gast dat nog eens laten zien, dan heeft ze nog een keer en heeft ze nog 
kinderen gekregen. Dus dat is ongelofelijk ingewikkeld daar.  
Hahaha 
INTERVIEWER: Seg, ik denk dat ik nog twee vraagjes heb. Ten eerste is of dat je nog iets herinnert 
van de begrafenis.  
RESPONDENT: Ja tuurlijk… de begrafenis zelf of alles er rond?  
INTERVIEWER: Het moment dat die gestorven is en.  
RESPONDENT: Hij heeft een hersens, een hersenklontertje in de hersenen gekregen, en dan is die in 
zijn bed beginnen pompen. Hebben ze een aantal dagen liggen pompen tot dat hij uitgeblust was en 
dan hebben ze die in zijn slaapkamer opgebaard, met een kussen en met allerlei alles erop met alles 
er rond. Dan is er wel wat volk de revue gepasseerd, maar familie en zo. De kerk stampen vol. Eerst 
nog grote discussie, hij wou begraven worden, allèè mijn bomma zei dat hij begraven wou worden op 
Silzburg, dat is niet het hovenshof, maar is kerkhof van Deurne, op het militairgedeelte, maar dat 
werd geweigerd omdat hij niet tijdens de oorlog gestorven is.  
INTERVIEWER: Aah, moh.  

                                                           
2 Volgens mij, is de moeder van meneer Stas eerst met iemand anders getrouwd en had die daar al een kind 
mee. En was het huwelijk met de vader van meneer Stas het tweede huwelijk, dat ook niet standhield.  
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RESPONDENT: En dan heeft mijn nonkel die een buitenverblijf had in Pullen, en die de burgemeester 
goed kenden, heeft er dan voor gezorgd dat hij daar dan begraven is op het militair kerkhof van 
Pullen, allèèé het militair gedeelte van Pullen. Maar de kerk was in de peperbus in Borgerhout, de 
bijnaam van peperbus omdat dat zo uitzag, haha.  
INTERVIEWER: Moh, dat ga ik een keer uitzoeken. 
RESPONDENT: Een angstaanjagend kerkgebouw. Dus die was wel vol, wel meer dan dat, neen. Neen. 
 
INTERVIEWER: Ja. Op 11 november waren er dan speciale dingen die dan gebeurden? 
RESPONDENT:11 november, ik kan me niet meer herinneren dat we naar een defilé gingen. We 
moeten dat ongetwijfeld elk jaar gedaan hebben. Maar in mijne tijd was dat achter de tv, en dat was 
denk ik ’s morgens naar Frankrijk kijken, omdat Frankrijk op de chans de lise een defilé… Ik denk dat 
gewoonlijk gezapt werd, voor hoever je toen kon zappen. 
INTERVIEWER: Van de een naar de twee. 
RESPONDENT: Awel ja, maar allèè, ik zie me nog altijd kijken de tombe van de onbekende soldaat en 
handjes schudden enz. Er zijn ook foto’s van waar hij er zelf op staat. In dat ader geval ook. Maar ik 
zie nog zwart wit de tv met het defilé van de 11de of de 21ste juni misschien dat weet ik niet. En dat 
van Frankrijk herinner ik mij nog heel goed.  
 

4.13 Paulien Goosens  

DOCHTER: Een nieuwsgierigheid van mij. 
INTERVIEWER: Ja jaja. 
DOCHTER: Door uw lezing daarover, wat is de titel nu ook al weer? Ik ben het vergeten.  
INTERVIEWER: opzoek naar het onbekende. 
DOCHTER: Ja maar dan de… 
INTERVIEWER: Uhm, wacht hè, oh, het particuliere geval van R. Goosens. 
DOCHTER: Uhm ja zoiets hè. 
INTERVIEWER: Of het onbekende geval…  
DOCHTER: Wij konden de tekst niet krijgen. 
INTERVIEWER: Nene, daar is ook geen tekst van, het zit alleen maar hier.  
Iedereen lacht 
DOCHTER: Hoe zijt ge dan bij hem terecht gekomen? Want allèèè er zijn zoveel oorlogsinvalide. 
INTERVIEWER: Ja, wacht hè, ik zal hier eens kijken.  
DOCHTER: Oh gij hebt dat artikel zeker niet meer, van de onbekende soldaat, ah hier toch ook.  
RESPONDENT: Jaja. Het zijn er drie hè.  
INTERVIEWER: Wat is dat?  
RESPONDENT: Dat is… 
INTERVIEWER: Ah jaja. Ik ga zelf eerst eens vertellen hoe ik er bij ben gekomen hè. Ik werk aan de 
Universiteit van Leuven, uhm en nu ben ik docent, professor van de Historische Pedagogiek. En ik heb 
lange tijd onderzoek gedaan naar, uhm de geschiedenis van mensen met een handicap in West-Europa, 
de lage landen eigenlijk, daarna heb ik een project ingediend over die invalide soldaten. Omdat daar 
eigenlijk super weinig is over gekend, terwijl dat in Frankrijk, Engeland of Amerika eigenlijk al veel 
studies over geschreven. En ik dacht, ik wil daar eigenlijk ook wel iets rond doen, ook in het licht van 
de oorlogsherdenking nu. Dan ben ik allerlei dingen beginnen op te zoeken, super veel informatie 
verzameld over uhm, heropvoedinginstituten in het Noorden van Frankrijk tijdens de oorlog, maar ook 
na de oorlog instituten die hier werden opgericht om die mensen op te vangen eigenlijk. Na verloop 
van tijd ben ik eigenlijk gekomen om de oorlog te beschreven ook wat er gebeurt was direct na de 
oorlog, dan ben ik gaan zoeken hoe die mensen tussen WO1 en WO2 in beeld gebracht. Welke 
verhalen zijn daarover nog te vinden. En dan ben ik eigenlijk gestoten op het feit dat R. Goosens de 
onbekende soldaat heeft aangewezen. Dat is nu een van de verhalen die ik nu verder wil onderzoeken, 
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van ja, hoe is dat nu eigenlijk gekomen? Zijn er nog mensen die hem gekend hebben? En blijkbaar is 
dat effectief nog zo.  
RESPONDENT: Het zijn er niet veel niet meer hè.  
INTERVIEWER: Het zijn er niet veel meer. 
RESPONDENT: Toch van de familie niet.  
INTERVIEWER: Je kan ze zeker op één hand tellen? Of op een vinger?  
DOCHTER: Ja maar Marijan, Rosiette die hebben daar niet veel contact mee gehad.  
RESPONDENT: Dat zijn de jongste.  
INTERVIEWER: Ah ja. 
RESPONDENT: En ik zijn één van de oudste.  
INTERVIEWER: Ah ja , en hoe oud bent u, als ik dat mag vragen?  
de vrouw glimlacht 
DOCHTER: Zeg het maar mama. 
RESPONDENT: 91. 
INTERVIEWER: 91?! U ziet er eigenlijk, nog geen 70 uit. Dat is echt.  
DOCHTER: Hij is u aan het charmeren. 
De vrouwen lachen.  
INTERVIEWER: Ah ja. 
DOCHTER: Maar inderdaad Pieter, ze ziet er inderdaad nog geen 91 uit. Maar ze woont ook nog, allèèè 
zij woont hier hè.  
INTERVIEWER: Ah ja u woont hier? Amai seg! 
DOCHTER: En ze doet nog alles zelf.  
INTERVIEWER: Ongelofelijk! Proficiat!  
RESPONDENT: Danke. 
INTERVIEWER: Jaaa, hahaha, en hoe ben je hier belandt? Want van Brugge naar hier.  
DOCHTER: Hier seh, Ik ben haar enige kind, en ik zijn toen ik getrouwd ben naar hier komen wonen 
omdat mijne man in Halle werkt bij de Colruyt.  
INTERVIEWER: Ja.  
DOCHTER: Maar zij was daar ook maar alleen. Dus ja, in het begin leefde mijn vader nog en mijn 
grootmoeder. Maar toen stierf mijn vader en stierf ook mijn grootmoeder en zat ze daar maar alleen. 
Ook geen broers of zus. Ik werkte hier nu beneden bij de dokterspraktijk. Dat was voorheen gevestigd 
aan de ring, maar de dokter wilde een nieuwe praktijk en dan twee appartementen die hij dan zou 
verhuren, omdat dat te duurt werd heeft hij ze verkocht. En wij hadden de eerste keus. Dus ik zei tegen 
haar, het is nu of nooit. En ze heeft de stap gezet, het is nog niet zo lang, 16 jaar?  
RESPONDENT: 19 jaar meiske. Tegen het einde van het jaar is het 19 jaar geleden.  
DOCHTER: Het is toch een oude boom die verplant is hè.  
INTERVIEWER: Ze zeggen normaal doe je dat toch niet. 
RESPONDENT: Ik was toen 73. Toen ik hier gekomen zen.  
INTERVIEWER:  En had je moeite om naar hier te komen en je aan te passen of?  
RESPONDENT: Dat is eigenlijk vlug gegaan. Doordat ‘naam: Siebe’ hier bekend was hè.  
INTERVIEWER: Hier in de streek? 
RESPONDENT: Ah bah ja hè. Ze was beneden dus, de mensen kwamen naar de dokter, ze was 
secretaresse. Ze kende de deur. En dat was allemaal als ik hier was. En dan vroegen ze zijt gij dat 
madammeke van de secretaresse van bij de dokter, hè bij van Martine? Zegge ik; “ja”. En nu vragen ze 
aan de dokter of dat madammeke van 75 jaar daar nog boven woont, lacht.  
INTERVIEWER: Is het echt? 
RESPONDENT: Knikt lachend. 
INTERVIEWER: En u werkt nog altijd hier?  
DOCHTER: Neen.  
INTERVIEWER: Ah ja. Het leven kan rare wendingen nemen. Van Brugge naar Brussel. Alle ja Sint-
Pieters Leeuw.  
RESPONDENT: In het begin dat ik hier kwam, dat deed natuurlijk (haalt haar schouders op), de taal… 
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als ze tegen elkaar spraken, daar versta ik heel erg weinig van. En surtout wanneer ze vlug beginnen 
te klappen, zoals ze hier gewoon waren. Het eerste wat ik er van verstond, was dat ze bezig waren 
over hun kinderen, alee hun kadees. Kadees kadees wat is dat, door te luisteren en ze waren telkens 
maar bezig over die kadees, ik zei tegen die mensen, wat wilt dat nu zeggen kadees, zijn dat kinders? 
Ah ja dat zijn onze kinderen. Nu moet ik het niet meer vragen, ze zeggen dat nu zelf hè. Het is dat of 
datte.  
INTERVIEWER: Ja… Ik ben een keer aan het rekenen in mijn hoofd. U bent 94 dan bent u geboren in?  
RESPONDENT: In april ’23. 
INTERVIEWER: Een jaar nadat Raymond met zijn stok de onbekende soldaat had aangeduid, want dat 
was in ’22?  
RESPONDENT: In 22. 
INTERVIEWER: In 22, Daar weet je natuurlijk niks van? 
RESPONDENT: Ah nee daar weet ik niks van neen. Dat hij thuisgekomen is, maar dat is allemaal van 
horen zeggen. Ik weet vanaf dat ik 5 jaar waren, dat ze zeiden tegen mij , ga een keer naar de nonkel, 
waar dat zij zinder woonde, dat was een boerderijtje, dat staat hier allemaal in, het was een 
boerderijtje, en zo’n 100 meters verder was er een café. Matke was dan thuisgekomen na een tijd, zei 
die madam tegen hem, kijk, je moet daar niet blijven zitten zij hebben ginter daar ook hun werk, in den 
namiddag moet je maar naar hier komen,er is hier dan iemand he, en waar je hier dan een woordje 
tegen kan klappen. En als ik vijf jaren was, zei ze dat ik een keer met nonkel tot “bij Blance”  moest 
gaan.  
INTERVIEWER: Dat was het café?  
RESPONDENT: Dat was de café.  
INTERVIEWER: En dat noemde bij Blance? 
RESPONDENT: Wij zeide altijd ga tot bij Blance. Maar hoe dat het café heette dat weet ik niet.  
DOCHTER: Was dat niet later bij Frie. 
RESPONDENT: Ah ja maar dat was veel later. 
Ik ging spelen en stout zijn, ja ma we gaan ene drinken en dat volk was daar. En mijn vader was daar 
en hij zegt: wat is dat? Ah ja , iedereen moest paraat staan voor hem, gelijk waar je ging, alleen kon hij 
niet, nooit of te nooit is hij alleen op de straat geweest.  
INTERVIEWER: Is het waar?  
RESPONDENT: Schudt haar hoofd van rechts naar links.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Nooit, ze hebben het hem geleerd thuis in de wantenstraat, met achter de huizen te 
gaan, zo.  Hij kon voort door te tasten. Hij kende het, en wist Ah ja ik zit hier, voorbij mijn huis, dat is 
hier van die madam, daartussen door te tasten natuurlijk. Ik weet niet meer of het drie of vier huizen 
was, dat je daar weer een café had, dat die madam ook zei, dat was ook bij die blance, in het heel begin 
dat die thuis was hè, toen was hij al getrouwd dat hij in de wantenstraat woonde en om naar daar te 
gaan was zijn vrouw zeer kwaad dat hij alleen koste te gaan, hij heeft het nooit gedurft. Ze ging mee 
he en hij wist waar hij was, maar hij is nooit alleen geweest.  
INTERVIEWER: Ja amai.  
RESPONDENT: Nooit.  
INTERVIEWER: Maar dus, waarover gij verteld dat is nog niet van de in de wantenstraat of toch?  
RESPONDENT: Ja, Blance dat was in Steenbruggen.  
DOCHTER: Dat was in Steenbruggen, dat was in het ouderlijk huis. Als hij thuisgekomen is.  
INTERVIEWER: Ah ja als hij thuisgekomen is dat was in Steenbruggen, waar dat die opgegroeid is 
waarschijnlijk ook?  
RESPONDENT: Knikt  Ah ja hè. 
INTERVIEWER: Bij zijn ouders?  
RESPONDENT: Ja ja.  
INTERVIEWER: En, daar woonde u niet zo ver van?  
RESPONDENT: Neen, want Blance dat was zo maar schuin van de straat.  
RESPONDENT: Ik? Ja?  
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INTERVIEWER: Het is daar niet zo ver van? Oké. Och, en uhm u bent dus familie van R. in zekere zin?  
RESPONDENT: Ah ja een nichtje  
INTERVIEWER: Een nicht, dat is het.  
RESPONDENT: Ah ja.  
INTERVIEWER: Zou u dat een keer kunnen uitleggen hoe dat precies zit?  
RESPONDENT: Mijn moeder en R. waren broer en zus.  
INTERVIEWER: Ah ja, ja en uw moeders naam was?  
RESPONDENT: Goosens Valerie.  
INTERVIEWER: Goosens Valerie, oké. Ik heb het er altijd moeilijk mee om mij dat voor te stellen, van 
hoe dat zit, maar nu versta ik het. Jaja dus een nichtje. Ja dus de eerste keer dat je contact had met R. 
Goosens  dat was die keer dat…?  
RESPONDENT: Awel ja ik had altijd al contact hè.  
INTERVIEWER: Ja maar dat je u herinnerd. 
RESPONDENT: Ik zen daar geboren, in den wantenstraten hè. Mijn moeder is wilden getrouwd en daar 
woonde die dan en hij zei bij ons staat er een kamer leeg, kom hier wonen.  
INTERVIEWER: Ah zo is het gegaan.  
RESPONDENT: Ah ja waren ik daar he. En ik weet niet, kwam die dan naar boven en pakte die mij uit 
men bedje, en sloeg hij mij zo onder zen arm, en mijn hoofd naar hier ( het hoofdje naar voren gericht) 
en mijn voeten naar daar (de voeten gericht naar achter onder de arm). En zo kwam die dan dan naar 
beneden met mij.  
INTERVIEWER: Moh, ongelofelijk. Amai, dus eigenlijk ben je opgegroeid in het huis van je nonkel?  
RESPONDENT: Awel toch twee jaar!  
INTERVIEWER: En jouw vader die leefde ook in dat huis?  
RESPONDENT: Ah ja natuurlijk!  
INTERVIEWER: Dus met jullie drie had je die kamer in de Wantenstraat?  
RESPONDENT: Ah ja, dat was een kamer waar je slaapte en eten, gelijk of dat vroeger was.  
INTERVIEWER: Eet je dan te goaren? [eet je dan te samen] 
RESPONDENT: Neen 
INTERVIEWER: Je at apart?  
RESPONDENT: Jaa, ginter boven. En zij beneden. En als mijn moeder de was moesten doen, dat was 
beneden en als ik aan het schreeuwen waren dan, die hoorden dat dan niet, dan was hij opweg naar 
boven en pakte hij mij en zo onder mijn armen. Dat was gelijk een hoop vodden, zei mijn moeder.  
INTERVIEWER: Gie- tan? [Gij dan?] 
RESPONDENT: Ja  
Iedereen lacht 
INTERVIEWER: Dan is er toch veel verandert hè?  
RESPONDENT: Met mijn voeten hier en men voeten daar. Heb ik nooit anders geweten.  
INTERVIEWER: Jaja, en had hij zelf kinderen?  
RESPONDNET: Neen, maar ik heb dikwijls ’s nachts bij hem geslapen.  
INTERVIEWER: Is het waar? Was dat als een soort van tweede vader voor u?  
RESPONDENT: Ah ja, ge zijt maar een jaar hè. Ik ga het zo zeggen, toen die thuisgekomen is, hebben 
ze hem naar huis moeten brengen.  
INTERVIEWER: Oei dat weet ik niet. 
RESPONDENT: Ze hebben hem moeten brengen van de oorlog. Toen die naar huis gekomen is, hebben 
ze hem naar huis moeten brengen, want ze wisten dat met van op de straten te staan de broers toen 
de soldaten passeerden, van te vragen weet je niks van R.? Toen dat ze hebben een jongen die dat in 
gebuurte woonden, dat ze zagen dat, één van de broers, dat die riep, “zeul” weet je niet hoe het is 
met onze Raymond? En die heeft gezegd: ja Raymond leeft, maar kweet anders niks. Ja die mens wist 
het maar durfde niks meer te zeggen.  
INTERVIEWER: Aaah.  
RESPONDENT: Ja dies gaat thuiskomen en ze hebben nooit geweten hoe dat die ging thuiskomen.  
INTERVIEWER: Jaja ze wisten niet dat die blind was. 
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RESPONDENT: Staat daarin dat ze het wisten, maar ze hebben het nooit geweten.  
INTERVIEWER: Ah, weet u hoe uw vader en moeder daarop reageerden toen hij thuiskwam?  
RESPONDENT: Hij is ’s nachts thuisgekomen.  
INTERVIEWER: ’S nachts? 
RESPONDENT: Hij durfde niet overdag, hij heeft verzekert, grote twee drie uren, zei mijn moeder, dat 
die begeleider, da ze voor 500 meter te doen maar drie uren, dat was twee stappen vooruit, drie 
achteruit. Ja, weren, maar R. we moeten toch voort, ja ma we moeten toch binnen geraken. Maar mijn 
moeder, mijn moeder zei hij dan.  
INTERVIEWER: Hij durfde niet naar huis te gaan?  
RESPONDENT: Neen hij durfde niet.  
INTERVIEWER: Ongelofelijk.  
RESPONDENT: Hij peinsde, wat ga zij daarvan gaan zeggen. En is die dan toch binnengegaan. Ze hebben 
geklopt. Dat heeft mijn moeder verteld. Ze klopte, en natuurlijk vader en moeder direct uit hun bed 
en de jongens natuurlijk ook. Ze gingen allemaal naar beneden. Mijn grootmoeder zag dat die fasen 
die er bij was natuurlijk bij haar stoel hè.  
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Maar moeder, je moet niet wenen, zie ik jou hè. Maar ziender zagen dat hij het niet 
zagen. De jongen zette zich daar en neen he. De jongste was er metekindje van, ze moest bij hem gaan 
en tussen zijn benen gaan staan. En voelde hij zowat, was nog maar vier jaar toen de oorlog uitbrak. 
Hij voelde, als dat nu zo zijn, alle tis dat ik naar nu aan peins. Dan zouden ze nu zeggen, dat is een voor 
de meisjes. Ah ja , hij begon helemaal vanboven aan haar hoofd 
INTERVIEWER: Het was het metekindje?  
RESPONDENT: Dat was tante Marjan hè. Hij pakte haar vast he, betaste het overal, hoe groot dat ze 
was en hoe dik dat ze was, allemaal hè. Hij wist perfect. Vanaf toen hij is binnengekomen is mijn 
grootmoeder beginnen te schreien [wenen].  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: En de rest mee hè. 
INTERVIEWER: Jaja, want blind zijn. 
RESPONDENT: Ja zijn leven was gebroken hè. 
INTERVIEWER: Ja want toen die vertrok kon die perfect zien hè?  
RESPONDNET: Ah ja hè. 
INTERVIEWER: Deed die dan al wat van werk?  
RESPONDNET: Hij moest werken dat staat hier allemaal in.  
INTERVIEWER: Als je wederkomt en je kan niet meer zien. Had je geen werk ook.  
RESPONDENT: Hij had geen middelen van bestaan.  
INTERVIEWER: Ja ja, amai.  
RESPONDENT: Hij heeft dan toch een hele tijd, dat de broers die dan thuis was nog, als die van zijn 
werk kwam hem alles moest leren. Gelijk dat je wilt gaan. Ze moesten werken tegen de zaterdagavond 
hè.  
INTERVIEWER: Ja dat was zes dagen nog hè. Geen vijf.  
RESPONDENT: Ja dat was pas de zondag. 
INTERVIEWER: Wat je dus zegt, is dat zijn broer hem opgeleid heeft.  
RESPONDENT: Awel. 
INTERVIEWER: Opgeleid, hem geleerd om te bewegen of?  
RESPONDENT: Wat dat just is, wat hier in staat, in het einde van ‘17 dat hij blind is gebleven. Hij heeft 
dus in de kliniek gelegen. Waar dat die dan geweest is, pas achter de oorlog is hij pas thuisgekomen.  
INTERVIEWER: Maar daar weet je niets van?  
RESPONDENT: Daar weet ik niets van.  
INTERVIEWER: En ze hebben daar ook nooit over verteld?  
RESPONDENT: Hij heeft ene keer, heeft hij gezegd, dat ze vroegen hoe het eigenlijk gebeurd is, hij zegt 
kijk, ge vraagt altijd hoe dat dat is gebeurt awel ik ga dat maar één keer zeggen en dan is dat gedaan, 
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je moet daar nooit meer over vragen, ik ga daar dan nooit meer over klappen. En ze daarna nog over 
vroegen, wilden hij daar nooit meer over klappen. Nooit ne meer. 
INTERVIEWER: Altijd een stille, daarover. 
RESPONDENT: Nooit ne meer.  
INTERVIEWER: En was je daar dan bij toen die dat één keer verteld heeft? 
RESPONDENT: Neen.  
INTERVIEWER: Neen, dat heb je zelf niet gehoord.  
RESPONDENT: Neen.  
INTERVIEWER: Ja, want er bestaan nogal verschillende verhalen over hè.  
RESPONDENT: Ja, de onbekende soldaat is gekozen, door een blinde vrouw, bij Kristof hè.  
INTERVIEWER: Is het waar?  
DOCHTER: Ja bij mijn zoon in de klas, hij kwam dat thuis vertellen. Ik zeg dat is niet just hè jongen. Ik 
had een artikeltje en zo mee naar school, dat is wel mijn grootoom.  
INTERVIEWER: Is het echt, haha.  
RESPONDENT: De meester had het gevraagd aan hun.  
DOCHTER: aah ja , als we naar Brugge ging naar haar thuis, daar hingen allemaal nonkel Raymond, Ik 
ben opgegroeid met dat is een held in de familie, dat was van amai. Dus overal foto’s en schilderijen 
en overal nonkel Raymond. En mijn zoon hoe klein hij ook was, dat zegt die allemaal niks meer hè. En 
die had zo een lapeke voor zijn oog. En vroeg hij, mama wie is die piraat? De eerste keer was hij toch 
geschockeerd.  
INTERVIEWER: Potverdikke seg. Schone foto, amai.  
RESPONDENT: Dat was in de stoet.   
INTERVIEWER: Die foto die ken ik, die heb ik al een keer gezien. Ja dat is in het stoet he.  
RESPONDENT: Peins dat de lanciers zijn. Dat je soldaat was bij de derde lanciers hè.  
INTERVIEWER: Dat is ook een schoon foto.  
RESPONDNET: Hier met zijn stok.  
INTERVIEWER: In de optocht. Dat is iedere keer zijn vrouw die er bij is?  
RESPONDENT: Jaja daarna is hij niet wedergetrouwd.  
INTERVIEWER: Ah ja neen? 
RESPONDENT: Dit is hem hier.  
INTERVIEWER: Ah ja dat is hem, toen hij nog zag?  
RESPONDENT: Maar hier heb je nog geen lapke aan, want zijn oog was al weg.  
INTERVIEWER: Hij was al blind toen.  
RESPONDENT: Jajaja die ogen, als je goed kijkt,zie je het. Zijn linkeroog, die oog is het.  
DOCHTER: Zijn rechtoog hè 
INTERVIEWER: zijn rechteroog is weg hè. Ja je kunt het niet zo goed zien hè, het zijn gewoon ogen.  
RESPONDENT: Dat was weg hè, dat was een gat.  
INTERVIEWER: Dat hebben ze misschien getrukeerd? Heb je dat gat nog gezien?  
RESPONDENT: Ah jaaa jaja als hij geen lapeke aan had. Dat was dat he 
INTERVIEWER: En hij deed dat soms af?  
RESPONDENT: in het begin als kind liep hij al zo.  
INTERVIEWER: Zonder lappetje  
RESPONDENT: Ja, maar de wind ging daar in hè, verzweerde hè, dat deed pijn. Dat verzweerde twee 
keer op een jaar.  
INTERVIEWER: Is het waar?  
DOCHTER: Ja.  
RESPONDENT: Zaten daar nog schrapnels in, konden ze dat niet operen in zijn oog hè.  
INTERVIEWER: Dus dat lappeke was eigenlijk om er voor te zorgen dat het niet ontstak.  
RESPONDENT: Ja dat was voor die wind, en dat was zo een beetje gebogen, zaten daar zo wat watten 
achter, zodat dat gat weg was hè.  
INTERVIEWER: Want eigenlijk zou die liever zonder lappetje gelopen hebben?  
RESPONDENT: Ja, deed dat ook voor de kot hè.  
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INTERVIEWER: Ja want als je zo een lappetje draagt, zien ze direct dat er iets mis is he. Terwijl als je 
dat niet hebt, ja dan.  
RESPONDENT: Ja der zeiden veel mensen dat het niet waar was dat hij blind was.  
INTERVIEWER: Moh. 
RESPONDENT: Vele. 
INTERVIEWER: Waarom? Omdat hij nog een oog had?  
DOCHTER: Ook omdat hij het zo goed kon camoufleren. Als hij op straat liep, dan was het altijd, als hij 
met pépé en pa, waren zijn handen in zijn zakken.  
RESPONDENT: Toen hij jong was, toen ze weg gingen he, Mijn vader was toen nog niet getrouwd, was 
bevriend met de broer, als ze weggingen dan ging de ene in zijn rechterarm in zijn broekzak en de 
ander in zijn linkerarm. En hij dan in het midden en dus in zijn elleboog in under elleboog en zo gingen 
ze.  
INTERVIEWER: En zo zat hij dus vast. Amai, en zo gingen ze dan naar het café?  
RESPONDENT: Ja dan gingen ze naar Dasgong. 
INTERVIEWER: Daar heeft hij zijn vrouw leren kennen?  
RESPONDENT: Ik ga niet zeggen dat ze elkaar hebben leren kennen, want ze kende elkaar al.  
INTERVIEWER: Hij kende ze al? 
RESPONDENT: Hij moest ze al gekend hebben, want hij stond met undere en ineens komt daar een 
meiske aan en ze zeggen dag Raymond, en hij verstond die stemmen hè. En hebben ze tegen elkaar 
staan klappen en inneens waren ze weg. En zeiden ze tegen elkaar maar alee, waar is die nu. Wie zien 
hem niet meer. En dan waren ze er weer, hadden ze een wandelingske gedaan en kwamen ze daar 
weren. En ja ze zijn getrouwd.  
INTERVIEWER: Ja, want voor de oorlog, kweet niet of je de dat juist weet en onthouden hebt van wat 
ik gezien heb, was die al in kennis.  
RESPONDENT: Ja maar niet met haar.  
INTERVIEWER: Niet met haar, maar met een ander.  
RESPONDENT: Met een ander, één van steenbruggen.  
INTERVIEWER: Ook één van steenbruggen, maar dat is niet meer goed gekomen.  
RESPONDENT: Niet hij is daar weder geweest, en ze zag geen toekomst.  
INTERVIEWER: Ja dat moet toch ook een slag geweest zijn.  
RESPONDENT: Ja. 
INTERVIEWER: Alle ja 4 jaar in oorlog zit.  
RESPONDENT: Ja 8 jaar! 4 jaar in het leger, moeten afkomen, de oorlog die uitbreekt, moeten blijven 
weer vier jaar, dat is acht jaar.  
INTERVIEWER: Dat overleef je niet, ale ja een relatie. Toch nu niet meer. Vroeger misschien, ma hij is 
weder gekomen ma niet meer kunnen zien.  
RESPONDNET: Ja, niet meer kunnen zien, dat was moord. Jaa… 
INTERVIEWER: Ja want in brugge, toender tijd waren er toen nog andere blinden?  
RESPONDENT: Ik peins, dat hij de grootste invalid was van Brugge.  
INTERVIEWER: Want in Brugge had je wel een school voor Blinde hè?  
RESPONDENT: Ja want hij heeft zelf, aangeraden, om te gaan volgen voor blindengeschrift, toen was 
ik al ouder, ma dat wilde hij niet. Hij geraakte dat niet gewoon.  
INTERVIEWER: Hij heeft dat wil geprobeerd?  
RESPONDENT: Ja hij heeft dat nog geprobeerd, maar dat ging niet.  
INTERVIEWER: In die school ? of kwamen ze bij zijn thuis?  
RESPONDENT: Uhm ze kwamen bij zijn thuis.  
INTERVIEWER: Ze kwamen bij zijn thuis. Dat is met die puntjes hè.  
RESPONDENT: Ja. 
INTERVIEWER: Maar dat lukte niet meer.  
RESPONDENT: Neen. Maar hij had een uurwerk waarop hij voelde.  
INTERVIEWER: Ja dat je zo moest open klappen?  
RESPONDENT: Ja  
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INTERVIEWER: Zodat je de wijzertjes kon voelen.  
RESPONDENT: Maar hoe dat ze het zeiden tegen hem: doet een keer spelen, ja kindje dan deed hij zijn 
uurwerk uit en dan duwde hij dat, dat was spelen. En dan zei ik, hoe laat is het nu? Dan zei hij het juste 
uren.  
INTERVIEWER: Wat bedoeld u met “doet een keer spelen”?  
RESPONDENT: Dat was een heel liedje dat ze afspeelde,  
INTERVIEWER: Dat horloge maakte lawaai?  
RESPONDENT: Dat horloge maakten lawaai, dat maakte muziek. 
INTERVIEWER: Moh. 
RESPONDENT: Volgens nu is dat horloge en zijn stock naar het archief van Brugge.  
INTERVIEWER: Die stok heb ik gezien. Die zit in Brugge hè.  
RESPONDENT: en het horloge ook.  
INTERVIEWER: En het horloge ook, daar heb ik een foto van gezien.  
RESPONDENT: Ja den die. 
INTERVIEWER: Moh… En die stok had die ook al?  
RESPONDENT: Ja, maar die nam hij nooit mee. Enkel toen hè, op zo’n ding nam hij die mee, anders 
nooit.  
INTERVIEWER: Want dat is een echte blinde stok hè, een witte?  
RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: Met een dettecte om de borduren te vinden.  
RESPONDENT: Ja ja.  
RESPONDENT: Hij nam dat juste mee voor de mode.Hij had die nooit in zijn handen hè om mee voor 
te gaan he. Just die stok mee voor  te zeggen deh.  
INTERVIEWER: Waar legde die de stok? Weet je dat?  
RESPONDENT: Die stok lag aan de kant, ik weet niet, ik geloof aan de voorkant van de kamer en aan 
het bed ook.  
INTERVIEWER: Is het waar? Aan een haakje aan de muur?  
RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: En die bleef daar een keer hangen tot een keer dat?  
RESPONDENT: Ja, tot je hem nodig had he. Zeg kijk hier seh, met veel graties, awel dat deed die zelden 
aan.  
INTERVIEWER: Is het waar?  
RESPONDENT: Knikt, en hij had er heel veel. Zelden deed hij dat aan.  
INTERVIEWER: Dat zat dus ook gewoon in de kast.  
RESPONDENT: Ah ja, of het was gelijk, of dat je daar in die [wijst naar de foto] 
DOCHTER: Ligt dat ook niet in het archief?  
INTERVIEWER: Jaja dat is daar ook hè, ik peis dat de meeste dingen nu de meeste dingen in het 
stadsarchief zitten. Zijn er ook foto’s van hem van in uniform?  
RESPONDENT: Neen. 
INTERVIEWER: Weet je dat?  
RESPONDENT: Ik weet dat dat de enigste is.  
INTERVIEWER: Die hier?  
RESPONDENT: Knikt. 
INTERVIEWER: En die stond op de kast?  
RESPONDENT: Ik weet niet waar datte, maar dat is wat ik van thuis mee heb. Ik weet niet waar dat bij 
hem.  
DOCHTER: En die foto waarvan Kristof zei dat het een piraat was? Was dat ook niet in uniform?  
RESPONDENT: Niet. 
DOCHTER: Was dat in kostuum?  
RESPONDENT: Ja, Hij ging niet in uniform. Schudt haar hoofd. 
INTERVIEWER: Jajaja. En jij begeleiden hem veel hè? De eerste keer was naar Blance?  
RESPONDENT: Ja. 
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INTERVIEWER: Weet je daar nog veel van?  
RESPONDENT: Ah ja meest van al wat ik van hun heb horen zeggen.  
Ging ik Catherine in school, zo in de wantenstraten, ‘smiddags ging ik naar daren, ga gaan eten, en ’s 
avonds achter de scholen ging ik weer naar daar. En zat hij gereed en waren we ginder weg. De 
wantenstraat ligt hier, dan de Kerk, de Catherinestraat, en dan naar de Wijvenstraat, naar 
Steenbruggen.  
INTERVIEWER: Was dat altijd het zelfde toerke dat je deed.  
RESPONDENT: Ik ga niet zeggen altijd, het was te zien wat voor weer het was. Als het slecht weer was, 
dan was het naar de tram.  
INTERVIEWER: Ah ja dan pakte je de tram.  
RESPONDENT: Dan was het met de tram.  
INTERVIEWER: Hoelang duurde dat te voet?  
RESPONDENT: Ah te voet? De toer die we deden, een halfuurtje of drie-kwartier. Hij stapte graag een 
keer. En het was maar met mij dat hij een keer kon stappen hè.  
INTERVIEWER: Jij pakte hem dan ook zo vast met de arm?  
RESPONDENT: Neen, hij legde zijn arm op mijn schouder.  
INTERVIEWER: En welke schouder?  
RESPONDENT: De linkse schouder.  
INTERVIEWER: De linkse en die liep achter je.  
RESPONDENT: Ah ja hè. 
INTERVIEWER: Hij liep achter je, en jij moest dan een keer zeggen pas op. 
RESPONDENT: Neen als ik op het einde van de straat was dan deed ik een keer zo [deed haar 
linkerschouder even naar boven].  
INTERVIEWER: Goh en dan wist die . 
RESPONDENT: En als we weer opstapte dan deed ik dat weer.  
INTERVIEWER: En zo communiceren ma how en wist die hoe dat hij zijn voeten moest zetten.  
RESPONDENT: Knikt ja.  
INTERVIEWER: Moh en je zegt dat het een halfuurtje was, dat is al redelijk lang. Kwam je dan mensen 
tegen?  
RESPONDENT: Awel ja, ik zweeg niet hè, al wat ik tegenkwam als daar iemand kwam met een hondje 
of met die zit daar of daar zijn de weiden en zitten daar koeien of paarden in, of wij zijn nu aan het 
kasteel van Verstraete. Ik zweeg niet heel de weg was ik aan het klappen en aan het doen.  
INTERVIEWER: Moh? Amai, ja zodanig dat hij wist wat er gebeurde. 
RESPONDENT: Ja dat hij wist waar we waren en ding hè en ja over dat gingen het zoals op het einde 
van de koers de gazetten lezen van te zeggen wie dat er gewonnen had of wie dat er ja ik moest dat 
over hem innen.  
INTERVIEWER: Amai ja dat is wel sjiek. Dus je vertelde je veel over wat je zag, maar hoorde je soms 
ook andere mensen zeggen over R. als ze passeerden?  
RESPONDENT: Neen, als ja mensen waren dat natuurlijk gewend hè. Als de mensen hem zien en 
passeerden hem en ja ook voor de mensen was dat een gewoon beeld hè.  
INTERVIEWER: Hij was gekend hè. 
RESPONDENT: Hij was gekend hè.  
INTERVIEWER: Ja ja, het was nooit gelijk pestigen of zo?  
RESPONDENT: Neen… Ene keer, ene keer een luurder die aan de deur kwam- en als je belde dan deed 
die open hè, maar hij deed dat maar open [+/- 15 cm]  
INTERVIEWER: Ah ja. 
RESPONDENT: En het was een luurder maar hij wilde niets hebben en wilden de deur dichtdoen, maar 
die stopte zijn voet daartussen.  
INTERVIEWER: Moh. 
RESPONDENT: En dan riep hij, bel een keer naar de politie het is ene die zijn voeten tussen de deur 
gestoken heeft bel een keer de politie. Van gelijk kijk ik ben al aan het klappen met de politie.  
INTERVIEWER: Jaja.  
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RESPONDENT: Trok hij die weg en was hem weg. Maar heel de straat heeft het gezien, peins ik.  
INTERVIEWER: Haha.  
RESPONDENT: Verzekerd dat de politie komt. 
INTERVIEWER: Maar die wilde profiteren van dat die blind was ook.  
RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: Voor wat te pakken in huis of?  
RESPONDENT: Ja voor wat . 
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Anderzijds nooit of te nooit, bedriegen van geld hè.  
INTERVIEWER: Hij kende dat goed. 
RESPONDENT: Ja geen briefkes of munten, hij kende dat zulle een keer wrijven en hij wist wat het was.  
INTERVIEWER:Ja en over de noen dat je ging eten (in de namiddag) smeerde die zelf zijn 
boterhammen?  
RESPONDENT: Neen, dat werd allemaal gelijk voor hem gedaan, gelijk wie of watte wie hem het eerst 
zag die deed dat. En dat je hem zag zitten te eten in het begin was dat wat zoeken, maar op het einde 
ging dat beter.  
INTERVIEWER: Dat het bord direct schoon was.  
RESPONDENT: Waren we op elkaar gedresseerd.  
INTERVIEWER: Jaja en gelijk zo water inschenken in zijn glas?  
RESPONDENT: Een vinger in zijn glas.  
INTERVIEWER: Deed die datte?  
RESPONDENT: Ja en pakte zijn glas vast en dan schenkte die in en als dan de top… ja 
INTERVIEWER: Dan voelde die dat het glas vol was.  
RESPONDENT: Hij wist goed wat dan zijn glas was hè; in het begin ging dat niet en heeft hij moeten 
zoeken hoe en moest hij dat leren en doen.  
INTERVIEWER: En dat was zijn broer die dat hem een beetje geleerd had of how?  
RESPONDENT: Awel ja allemaal hè.  
INTERVIEWER: Allemaal?  
RESPONDENT: Ja was hij daar heel de zondag de andere waren nog te klein en mijn moeder die was er 
tussen die mocht dus niet weg en dat was toen zo hè de meisjes thuis blijven hè.  
INTERVIEWER: Was dat zo?  
RESPONDENT: Ja…  
INTERVIEWER: Strikt?  
RESPONDENT: knikt ja…  
INTERVIEWER: Nu is het heel anders hè, daarom dat ik naar jou kijk hè.  
RESPONDENT: Ja . 
INTERVIEWER: Had je een strenge vader?  
RESPONDENT: Ik? Neen…  
DOCHTER: Ik denk eerder dat het een strenge moeder was  
INTERVIEWER: Is het waar?  
RESPONDENT: Ik weet niet neen…  
INTERVIEWER: Ja…  
DOCHTER: Het was toch altijd wat mémé zei hè.  
RESPONDENT: Ja papa was gewillige hè. Als ze zei het is zo dan was het zo hè…  
INTERVIEWER: Zij was de baas in huis… Dat was toen zo hè.  
RESPONDENT: Gelijk voor het was om te overleggen om te koken of het huishouden om te doen dat 
lieten ze aan haren. Hij wist totaal niet wat te doen, how.  
INTERVIEWER: Jaja.  
RESPONDENT: Mijn vader achter haren, zolang dat je thuis was dan was het de broer met hem weg 
ging hè, als zij dan toch getrouwd waren dan was het mijn vader die hem weg deed.  
INTERVIEWER: Ah ja dan was het je papa. 
RESPONDENT: Ja als ze getrouwd waren. Dus in de afternoene is hij dan met hem weggegaan.  
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INTERVIEWER: Ja . 
RESPONDENT: Om een keer weg te gaan. 
INTERVIEWER: En ging jij dan mee?  
RESPONDENT: Neen dan ging hij met mijn vader.  
INTERVIEWER: Ja dus jij ’s middags met hem een keer eten en ’s avonds ging je met hem een toertje 
doen.  
RESPONDENT: Ja dan ging ik.  
INTERVIEWER: En dat heeft geduurd tot dat hij getrouwd was of?  
RESPONDENT: Neen, dan was die al lang getrouwd. 
INTERVIEWER: Ah ja zo.  
RESPONDENT: Ik was nog niet geboren toen dat hij getrouwd is hè.  
INTERVIEWER: Ah jaja natuurlijk.  
RESPONDENT: Ja is hij verzekerd in de jaren 20 peins ik rond dat die tijd is, daar hebben we eigenlijk 
nooit over geklapt…  
INTERVIEWER: Moh?  
RESPONDENT: Wanneer dat die getrouwd is. Leefde die van het OCWM want die had geen middelen 
van bestaan hè.  
INTERVIEWER: Ah ja werkte die niet?  
RESPONDENT: Neen… in middelen van bestaan. En zij was familie van commercianten hè.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: En ging zij ginder met sigaren, ze verkochten sigaren.  
INTERVIEWER: Met zen twee?  
RESPONDENT: Ja verkochten zij sigaren met hun twee.  
INTERVIEWER: Moh. 
RESPONDENT: Ja dat was toen naar de cafés hè.  
INTERVIEWER: Goh dat wist ik nog niet. dus dan hadden ze thuis wel veel sigaren hebben, dozen vol 
RESPONDENT: Ja een hoop of watte… Ja ik wist dat ze sigaren verkochten.  
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Moesten ze ook iets doen om er te geraken hè.  
INTERVIEWER: En dat was zijn enigste inkomens?  
RESPONDENT: Ja ik weet niet van wat nog, hij moet door de één of andere geholpen geweest zijn.  
INTERVIEWER: Ja want ze zeggen dat die door de koningin geholpen geweest moest zijn.  
RESPONDENT: Zie het is eigenlijk, ze zijn hem komen vragen of hij wilden de onbekende soldaat komen 
kiezen. En hij zei ja, maar met één conditie dat ik een keer met de koning mag klappen.  
INTERVIEWER: Moh. 
RESPONDENT: En ze zeiden dan wat ga je hem dan zeggen of vragen? Dat ik geen middelen van bestaan 
hebben. 
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: En in de plaats van de koning was het een minister hè. Maar hij zal dat dan toch 
overgemaakt moeten hebben…. En how dat is toch verandert dat hij beginmiddelen had en toch 
betaald werd.  
INTERVIEWER: Weet gij waarom hij gekozen is want het is toch veel oorlogsblinden. Ik heb zo een 
archief gevonden van 88 oorlogsblinden en toch kiezen ze hem?  
RESPONDENT: Ja… Moet daar toch iets tussen zitten maar ik weet het niet van… 
INTERVIEWER: Is het waar?  
RESPONDENT:  Bij de koning of bij de koninginnen, schreeft hij briefjes, bij nieuwjaar schreef hij alle 
jaren een brief met moeder. Hij noemde haar moeder. En elk kreeg hij zijn nieuwjaar of zijn sint-niklaas. 
Kreegt hij alle jaren zijn pakje. 
INTERVIEWER:  Hebben ze elkander dan gekend of?  
RESPONDENT: Ik weet het niet, sommigen zeggen dat er iets geweest moet zijn in de loopgraven dat 
de koning is binnengeweest… ik weet het niet, dat er iets was en dat hij er is tussengekomen. Ik weet 
het niet en ik ga er ook niet tussenkomen daar moet je niets van zeggen.  
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INTERVIEWER: Haha. 
RESPONDENT: Ik weet er eigenlijk niets van.  
INTERVIEWER: Ik heb dat ergens gehoord of zelfs gelezen in een boek ergens dat hij geworpen is voor 
de koning dat hij de kogel opgevangen heeft en dat hij dan… 
RESPONDENT: Neen dat is niet dat hij daar blind van geworden is.  
INTERVIEWER: Ah.  
RESPONDENT: Neen neen dat is niet, hij is blind geworden eigenlijk was het dat hij… hoe zal ik het 
zeggen… dat hij op verkenning… hij was nog al een stoute en hij was aan het kruipen om te kijken waar 
de Duitsers waren of de gekwetste wat eten wou gaan geven en hij hoorde klappen, en hij hoorde dat 
het Duits was en hij is direct weergegaan en hij gezegd tegen zijn overste we moeten direct een 
offensief inzetten zegt hij, want de duitsers zitten aan de linie, ze zitten bijna bij ons. En hij is direct 
weer gegaan voor zijn kameraden en de duitsters hebben geruchten gehoord en zij hebben dan een 
granaat gegooid. Dat heeft tante Klara verteld. En dat je die twee, ja twee die hadden hem en als hij 
die niet had was hij dood.  
INTERVIEWER: Die twee waren dood?  
RESPONDENT: die had een bestek in zijn hoofd.  
INTERVIEWER: Ah ja. 
RESPONDENT: Hij zag dan nog een beetje en is dan terug gekropen en dan natuurlijk moeten weg doen 
hè.   
INTERVIEWER: Jaja en dan is die naar het ziekenhuis geweest 
RESPONDENT: Ja in de Panne verzekerd?  
INTERVIEWER: Ja in de Panne daar Lotion.  
RESPONDENT: Daar zal hij wel bij de Koningin geweest zijn.  
INTERVIEWER: Ja dat ze daar misschien. 
RESPONDENT: Ja daar misschien dat ze.  
INTERVIEWER: Leren kennen hebt? Ja ja.  
RESPONDENT: Doordat ze daardoor eigenlijk een offensief hebben ingezet, ja daardoor is door bekend 
geraakt is, of ik weet niet. Het is het laatste dat ik van in Brugge gehoord heb van heel verre familie. 
Die zogezegd hebben die daar ook achter keek, ik ga eens trachten om in het archief, ze hadden daar 
zo een archief.  
INTERVIEWER: Rudy Vanheefoogen?  
RESPONDENT: Ja Vanheefogen, je kent hem?  
INTERVIEWER: Ja ik heb er ook al meegesproken met zijn vrouw, want Rudy zelf is al overleden.  
RESPONDENT: Ja?  
INTERVIEWER: Ja hij is overleden. Hij had een zware ziekte gehad en hij is vier of vijf jaar geleden 
overleden.  
RESPONDENT: Allèè?   
INTERVIEWER: Ja Sabine zijn vrouwen, ken ik daar heb ik al mee gesproken en om een keer te kijken 
wat hij allemaal had verzameld, wat wist ze er nog van. Maar hij zelf is er niet meer. Ja jij kende hem 
ook?  
RESPONDENT: Ja ik ben bij hem geweest.  
INTERVIEWER: Sympathieke meneer.  
RESPONDENT: Dat was ook familie.  
DOCHTER: Maurice Machielse. 
RESPONDENT: Neen dat is een ander, dat is die van de gazetten.  
INTERVIEWER: Dat is die ene dat die dat stukje geschreven hebt. 
RESPONDENT: Ja dat is die.  
INTERVIEWER: Ja.  
DOCHTER: Wilt u een tasje koffie of iets fris?  
INTERVIEWER: Een beetje water, spuit of plat alles is goed.  
RESPONDENT: Zo danige wereld. 
INTERVIEWER: Wereld ja maar ik hem ook moeten zoeken, Rudy naar zijn vrouw 
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RESPONDENT: Het is ook in Sint-kruis. 
INTERVIEWER: Ja maar op die hoek.  
RESPONDENT: Ik weet het eigenlijk ook niet hoor. 
INTERVIEWER: Achter de Putteweg. 
RESPONDENT: Ja ze zijn grootvader was de cousin van mijn moeder, André. 
INTERVIEWER: Ja allèè seg. Jij weer er nog veel van doordat je hem zo lang gekend hebt. En vond je 
dat raar dat die blind was?  
RESPONDENT: Bah neen… Ah ja ik had niet anders gezien.  
INTERVIEWER: Ja dat doet toch wel iets met je hè, je moet het altijd vragen hè.  
RESPONDENT: Ja voor hem waren dat wrede jaren geweest hè.  
INTERVIEWER: Was hij daar ongelukkig door?  
RESPONDENT: Uhm, hij een keer gezegd, toen hij in de kliniek lag, dat de dokter zei: ‘je gaat blind zijn’ 
want hij zag nog half met dat één oog, maar door er aan te werken en te doen. “Het “kerabak” geweten 
zijn”: zei hij.   
INTERVIEWER: Wablieft?  
RESPONDENT: een kerabak dat is bij de boeren dat ze de benen en geraamte van de dieren een gebak, 
dat was zo bij de boeren. En hij zei ja die kan ook niet meer wenen.  
INTERVIEWER: Ja is het waar? Maar het is wel die veel lachten? 
RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: Ik weet het niet hè. 
RESPONDENT: Ja om te zeggen hij was agressief neen, wel in de oorlogen.  
INTERVIEWER: Ja is het waar?  
RESPONDENT: knikt ja als hij pinten gedronken had, en hij hoorden de duits klappen. 
INTERVIEWER: Wat deed hij dan?  
RESPONDENT: Hij bleef staan, die smeerlappen hier en het is door hunder dat ik blind ben en ja zo en 
hun uit maken. En de café baas en ging naar die mensen en zei dan tegen under dat die mens dan blind 
is gebleven in de oorlog 14-18 en die mensen dronken hun pint uit en ze waren weg.  
INTERVIEWER: Moh. 
RESPONDENT: Zeiden die neen, laat die maar.  
INTERVIEWER: Amai. 
RESPONDENT: Dan ging hij ’s anderdaags weer en nu en dan dat die daar binnengingen, hij was overal 
gekend en dan ging hij over veertiendagen daar en stonden die soldaten daar maar als hij pinten 
gedronken had.  
INTERVIEWER: Dan kon hij het niet verstoppen? 
RESPONDENT: Dan kon hij het niet.  
INTERVIEWER: Ja maar het was niet dat hij dan pakte en?  
RESPONDENT: Neen, neen.  
INTERVIEWER: In elkaar sloeg. 
RESPONDENT: Neen.. maar zeggen hè.  
INTERVIEWER: Jaja een beetje revengen?  
RESPONDENT: Ja. 
INTERVIEWER: Ja hoe zouden we zelf zijn?  
RESPONDENT: Ja zijn leven was gebroken door under hè.  
INTERVIEWER: Ja het is dat hè.  
RESPONDENT: En die jongens konden er niets aan doen hè, maar ja… Die taal alleen al.  
INTERVIEWER: Ja het is waar. Hoe beleefde hij dat toen de Duitsers hier waren? Want dat was toch 
ook vijf jaar? Hoe oud waart gij dan? 21?  
RESPONDENT: Ja dat die oorlog van 14-18 daar van was maar ja, ik was dat zodanig gewend van hem 
zo te zien dat ja.  
INTERVIEWER: Ja in de tweede oorlog heb je ook nog veel contact met hem gehad? Je bleef?  
RESPONDENT: Ja ja hebben we er altijd contact mee gehad.  
INTERVIEWER: Ja het is dat.  
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RESPONDENT: Al ze daar naar toe was of ja ik was de enigste cousin die dat gedaan had.  
INTERVIEWER: Amai. 
RESPONDENT: Zelfs ik heb nog naar dink, naar Allerheiligen een dienst en het was ik die mee moest. 
Ja het was een hoofd dag hè.  
INTERVIEWER: Dat was op 11 november. 
RESPONDENT: Neen Allerheiligen datte maar gaan en ik kom daar aan de deuren die mocht binnen en 
ik mocht niet binnen.  
INTERVIEWER: Waarom?  
RESPONDENT: Ja van doen hè, en hij zegt dat kan toch niet tegen undere, ja ze moest mee want ze is 
mijn geleidsman. Neen zeggen ze jij mag binnen maar zij niet. De tweede man komt er bij van hetzelfde 
en ja kijk how zegt hij tegen mij, kom we zijn weg we gaan naar huis. En we draaien ons om en er komt 
een derde man en die zegt wat is me dat hier? En ja zegt hij: “ik mag binnen en zij niet. Ik ga niet mee 
zonder haar”. Ja ge kunt al raden hoe oud ik was hè, dat ze verzekerd zo een jong ding niet 
vertrouwden? En wedertoe zei die: “toe toe laat die mensen maar binnen” How kom maar mee zegt 
hij tegen mij, hij met zijn hand op mijn schouder waren wij weg en kwamen wij daar aan in de kerk, 
doet die zijn hoed af. En helemaal van voor in de kerk daar waar was zijn stoel, en moest je toen nog 
je stoel draaien hè.  
INTERVIEWER: Jaja ik heb dat ook nog meegemaakt. 
RESPONDENT: En toen stond die daar voor, en we moesten ons neerzetten. En ik zei tegen hem dat 
we ons moesten neerzetten en ik pak de stoel vast en hij hield ook de stoel vast en dan draaide die 
zich en kwam die achter en dat hij zich kon zetten. Ik zei: “zet je maar” en zette die zich en ik had zijn 
hoed. En pakte ik mijn stoel en draaide die en pakte zijn hoed op zijn schoot, maar ik voelde dat hè dat 
ze mij in het oog hielden. En al die naar voor kwamen hadden dat in het oog. Ja ze waren dat niet 
gewend van ik waar wel veel bij hem, maar dat was meestal achter school hè.  
INTERVIEWER: Jaja is dat… En waarom mocht je precies niet binnen? Was dat enkel voor mannen of?  
RESPONDENT: Ja ik weet het niet, neen neen..  
INTERVIEWER: Het was een gewone dienst 
RESPONDENT: Maar ja, ze zien mij. 
INTERVIEWER: Ah ze peinsde misschien dat hij een ander had?  
RESPONDENT: Tja ja dat ze zich niet vertrouwde. 
INTERVIEWER: Dat je aan had met hem?  
RESPONDENT: Haha ik weet het niet, ik was nog te jong daarvoor haha.  
INTERVIEWER: Haha  
RESPONDENT: Ja daar was ik nog te jong voor, ja achterna mocht ik wel mee. Daarna reden ze de 
koetsen naar het kerkhof en dat was een heel stoet naar het kerkhof. Voor die andere soldaten, die 
vier hè.  
INTERVIEWER: Dan ben je mee geweest?  
RESPONDENT: Ja, ja en daar stonden ze met hun bloot hoofd hè en anders hebben ze altijd een hoed 
op hè.  
INTERVIEWER: Is het waar. Hun hoed af te doen en daar te staan.  
RESPONDENT:  Ja.  
INTERVIEWER: Moh.  
RESPONDENT: In november was het koud hè, en verzweert dat hè. Dan gingen we direct door, dan 
moest ik niet veel zeggen.  
INTERVIEWER: Is het waar?  
RESPONDENT:  Kom kleine hier dat ik je tegen je kop sla haha.  
INTERVIEWER: Haha.  
RESPONDENT: Haha neen ik ga niet tegen mijn kop laten slaan haha. 
INTERVIEWER: Haha en die zei dat door de zeer. 
RESPONDENT: Ja die zei dat door de zeer die hij had.  
INTERVIEWER: Goh. 
RESPONDENT: Wat is dat nu met jou dat jij dat zegt dat hij op zijn kop zou slaan  
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INTERVIEWER: Haha en dan moest die dat insmeren of?  
RESPONDENT: Neen, neen moest dat een keer drie per week naar de dokter voor naar water en dat 
was het, dat was speciaal water. Gedistilisseerd of? Of wadde water dat je moest hebben. En dan 
moesten ze met een doekje er opleggen hè.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: En dat het weer een beetje koud werd en ja dat die warmte introk en die verzwering 
weerde.  
INTERVIEWER: Ja en dat zie je nog voor je. 
RESPONDENT: Ja dat zie ik nog.  
INTERVIEWER: Ja was dat etter of?  
RESPONDENT: Dat was daarvoor niet vuil, het is eigenlijk daardoor dat die gestorven is. Dat is niet meer 
verzweerd maar die vuiligheid is in zijn bloed geweest. Hij was 59 jaar 
INTERVIEWER: Ja hij was jong hè. 
RESPONDENT: Ja 59 jaar.  
INTERVIEWER:  Maar ook die stichten.  
RESPONDENT: Van metaal. 
INTERVIEWER: Er zat nog veel gerief in.  
RESPONDENT: knikt ja. 
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: En konden ze het er niet uithalen omdat het te dicht bij zijn hersenen was.  
INTERVIEWER: Goh moet doet zeer doen ook.  
RESPONDENT: Ja hij had veel zeer, je zag dat hij afzag. 
INTERVIEWER: Ja?  
RESPONDENT: Ja. 
INTERVIEWER: Trok die dan.  
RESPONDENT: Ja bah ja niet veel zeggen of niet doen, altijd zo opgewekt en dan neergeslagen 
INTERVIEWER: Op het einde van zijn leven toe?  
RESPONDENT: Awel ja dat was, hij is altijd vrolijk geweest maar op het moment van een verzwering 
dan moest die niet veel hebben. 
INTERVIEWER: Ja amai en wat je op zijn begraving?  
RESPONDENT: knikt ja. 
INTERVIEWER: Dat was wel wat zeker?  
RESPONDENT: knikt ja.  
DOCHTER: Daar hebben we veel foto’s van.  
RESPONDENT: Ja daar heb ik een heleboel foto’s van.  
DOCHTER: Ik zal ze een keer tonen, dat was met een hele parade. 
INTERVIEWER: Ja hè een goh.  
RESPONDENT: Waren er ook van de koning- neen neen linksonder – ginder, helemaal vanonder zal het 
zijn zeker.  
INTERVIEWER: Hij lag zeker eerst opgebaard in de Wantenstraten? 
RESPONDENT: Eerst thuis.  
INTERVIEWER: Eerst thuis hè.  
RESPONDENT: Ja. 
INTERVIEWER: En ben je hem dan gaan begroeten?  
RESPONDENT: Ah ja hè.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Dat was al… … ONVERSTAANBARE ZIN… Al gelijk als er iets gedaan moest worden dan 
was dat ik.  
INTERVIEWER: Is het waar… Ja je had een goeie band hè.  
RESPONDENT: De dokter zei tegen hem dat hij ziek was, want mijn moeder ging van de ochtend – zit 
in de enveloppe- mijn moeder ging van de ochtend naar daar en dan ’s anderdaags avond keerde ze 
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weren. Mijn moeder bleef er twee dagen en een nachten. En als ze de deur achter zich dichttrekt zegt 
ze: “gij zijt het enigste wat ik nog heb en ge laat me alleen”.   
INTERVIEWER: Amai. 
RESPONDENT: De dokter zegt tegen Raymond: “uhm” – vind je ze niet? – “Raymond ge zou eens een 
keer de pastoor laten komen voor je weet maar nooit”. “Awel ja”, zegt hem uhm … het is goed en 
zeggen ze ik wil gaan, neen zegt hij de kleine gaat dat wel doen. Het was ik.  
INTERVIEWER: Moh Er was zeker veel volk op de begrafenis? 
RESPONDENT: Ma jong toch kerken vol, het zat helemaal vol. 
INTERVIEWER: En het regende?  
RESPONDENT: Ja hij had dat voorspeld hè.  
INTERVIEWER: Ik zie het aan de paraplu’s het regende precies veel.  
RESPONDENT: Ja hij had dat voorspeld. Het was storm, storm water en regen. Ze gingen daar ze zijn te 
voet van Catherine in Oostkamp. Hij is in Oostkampen begraven hè.  
INTERVIEWER: Ja en ik geloof dat hij daar nog steeds een grafsteen heeft hè?  
RESPONDENT: In Oostkamp hè zo vanvoor een steen, want de grafstenen zijn weg aan de kerk hè.  
INTERVIEWER: Ze zijn weg hè.  
DOCHTER: Vroeger had die een grafkelder, hij was een Oostkampenaar . 
RESPONDENT: Normaal is hij geboren in Sint-Michiels. Hij is de enigste die geboren is in Sint-Michiels  
INTERVIEWER: Ja En weet je nog wat ze zeiden tijdens de vieringen?  
RESPONDENT: Neen sorry hoor.  
INTERVIEWER: Ja dat was in ‘56 hè. 
RESPONDENT: Ik weet het niet juist.  
DOCHTER: Was ik er al?  
RESPONDENT: Nee.n 
DOCHTER: Ik ben van ’56.  
INTERVIEWER: Dan zal het van daarvoor zijn, misschien ‘51 dat zal het zijn.  
RESPONDENT: In ‘51 is hij begraven hè in ’51. 
INTERVIEWER: Jaja.  
RESPONDENT: In ‘51 is hij begraven, in augustus is het geweest. Dan vanvoor aan de kerk was er een 
Stamijn heel redevoering werd gegeven.  
INTERVIEWER: Een Stamijn was?  
RESPONDENT: Iemand van het leger – de juist tegenkwam was de mama. 
INTERVIEWER: Ah dat was zijn mama.  
RESPONDENT: Die heeft er veel van afgezien.  
INTERVIEWER: Is het waar?   
RESPONDENT:  Het is gelijk verbetert toen hij is beginnen achter ‘22 dat hij wederkeerde dan 
verbeterde het al gelijk.  
 
INTERVIEWER: Ja, zijn er nu nog zo momenten dat je aan hem peinst?  
RESPONDENT: Awel ja, dat gebeurt wel een keer hè. 
INTERVIEWER: Ja als je iets ziet of iets riekt of?  
RESPONDENT: Awel ja het meest val al, blinde, blinden mensen zie.  
INTERVIEWER: Ja?  
RESPONDENT: Ik ben altijd geneigd om ze te helpen.  
INTERVIEWER: Is het waar?  
RESPONDENT: Awel ja ik ja dikwijls dat ik blijf stilstaan om te kijken hoe ze dat gaan doen.  
INTERVIEWER: Ja en hier in Sint-Pietersleeuw of?  
RESPONDENT: Neen vooral in Brugge was dat.  
INTERVIEWER: Ja dus eigenlijk dat jouw een beetje veranderde . 
RESPONDENT: Ja ge hebt daar zo lang met mee geweest hè. 
INTERVIEWER: Ja als je ze ziet wil je ze gelijk helpen hè.  
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RESPONDENT: Ja die mensen zeggen altijd dat ze van de eerste keer blind zijn beter hun plan kunnen 
trekken dan diegene die eerst gezien hebben hè. Hij heeft altijd schrik gehad, altijd schrik gehad dat 
die how ja dat die iets verkeerd ging doen. Ik ben een keer naar een begrafenis geweest, ja die mens 
was ook gewoon van hem te gaan en hij is van zijn ‘golg afgesmeten”.  
INTERVIEWER: Is het waar. 
RESPONDENT: Hij wilde niet meer mee gaan. Hij zei “Ik wil niet meer meegaan”. Ik zei dan ga je niet 
meer mee hè, dan gaan we niet meer. Dan blijven we thuis. En dan hebben we dat toch geprobeerd 
en dat ging, maar ja ik kan dat hè zijn hand op mijn schouder en we waren weg. Kom ik daar krijg ik 
mijn geld en draaide ik hem om pakte zijn hand legde die in de schaal en pakte die hand terug en legde 
die op zijn schoot. Dan liet ik hem gerust. Gaven ze een beeldje dan nam ik een beeldje voor hem en 
gingen we weer naar onze plaatsen.  
INTERVIEWER: Haha ja maar. 
RESPONDENT: Ja het was altijd ik of zijn vrouw.  
INTERVIEWER: Ja en voel je dat nog die schouder op je arm?  
RESPONDENT: Ja how dan maakte die dat soms zwaarder maar was dat om te plagen  
INTERVIEWER: Ma how ik bedoel nu hè – gelijk alsof dat het er nog is?  
RESPONDENT: Neen.  
INTERVIEWER: Of ik kan me voorstellen, dat je dichtbij hem was dat je hem rook?  
RESPONDENT: Ah ja maar hij rookte dat, dat kan je niet verbergen hè, een roker dat riek je hè.  
INTERVIEWER: Jaja tis dat, zonder dat die de sigaren had?  
RESPONDENT: Neen…  
INTERVIEWER: Het is niet dat hij een speciaal parfum had?  
RESPONDENT: Neen.  
INTERVIEWER: Hm ja roker riek je zeker.  
RESPONDENT:  Ja.  
INTERVIEWER: Van einde en verre, ik heb eens een boek gekocht van vele rookten en je kon dat niet 
open doen of ja dat trekt daar in hè.  
RESPONDENT: Wil je ook een stukje, helemaal vers. 
DOCHTER: Speciaal gebakken voor u!  
INTERVIEWER: Ja echt amai!  
RESPONDENT: Ja en als je een tasje koffie wil?  
INTERVIEWER: Ja ik wil wel een tasje koffie, als het niet te veel moeite is.  
RESPONDENT: Neen het is geen moeite. 
INTERVIEWER: Het is tof dat je nog zoveel weet. Want als je nu man leest, dan stel je iets voor en je 
weet niet of je dat klopt hè, maar jij kan vree goed vertellen hoe dat hij was hè.  
RESPONDENT: Ah ja ik zeg het. 
INTERVIEWER: Een sigaar opsteken dat deed hij zelf?  
RESPONDENT: Ja en zijn sigaretten draaien ook.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Ja ja kon hij ook nog pleziers maken ook hè. 
INTERVIEWER: Ja voor zekers.  
RESPONDENT: Hij had veel plezier, en als die dan ’s avonds, het was dan ook ik ging dan ’s avonds met 
hem naar Steenbrugge en dat was tussen over de route, vroeger was dat Statie op brugge, was daar 
een kameraad daar, waren dat altijd mensen waarmee, allemaal Steenbruggenaars en dat was zijn 
stamcafé. 
INTERVIEWER: Ah ja?   
RESPONDENT: Dat ik hem naar daar deed, ’s avonds en zij kon niet uit want zij had asmatiek.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: En ze kost ze niet gaan, die café baas bracht hem over de straat, ze zagen de tram 
komen, van de bruggen en ging met hem om de hoek en de mensen van de tram zagen hem hè en die 
deden hem stoppen en dan stapte hij op en dat was stapt er op en dan een pas naar links want dan 
stond hij in een hoekje.  
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INTERVIEWER: Welk hoekje. 
RESPONDENT: Awel de tram dan had je het midden en je ze een ronde dink en hier was er dan een 
hoekje hè, hij stapte op en dan een stapje naar links en dan zat die in het hoekje.  
INTERVIEWER: En ging die zitten of?  
RESPONDENT: Neen die bleef rechtstaan. Maar die kon zich daar.  
INTERVIEWER: Aan vasthouden hè.  
RESPONDENT: En als de meneer kwam dan vroeg ik altijd kan je stoppen in het hoekske dan kan hij 
daar opstaan en dan kan hij zich vasthouden.  
INTERVIEWER: En hoe keek hij dan?  
RESPONDENT: Hij keek vooruit.  
INTERVIEWER: Gelijk de chauffeur.  
RESPONDENT: Dat was gelijk een hoekske en hier stond die en als die in zijn hoekske stond kon hij zich 
vasthouden. Anders ging hij vallen. En ik vroeg altijd of hij daar mocht staan.  
INTERVIEWER: En ging iedereen dan aan de kant?  
RESPONDENT: Iedereen.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT:  Nooit iemand moeilijk over gedaan om aan de kant te gaan. Altijd direct waren ze weg! 
Één keer de tram dat we moesten betalen.  
INTERVIEWER: Anders moest je niet betalen?  
RESPONDENT: Neen we moesten niet betalen. Ik telde als begeleidster hè.  
INTERVIEWER: En R. moest ook niet betalen en jij ook niet? Omdat hij blind was door de oorlog?  
RESPONDENT: Ik weet dat niet, dat was zijn voordeel. 
INTERVIEWER: En had die dan een kaart?  
RESPONDENT: Dat weet ik niet?  
INTERVIEWER: Maar toonde je dan niets?  
RESPONDENT: Neen…  
DOCHTER: Dat bestond toen wellicht nog niet, dat ze gewoon zagen dat het blind was. 
RESPONDENT: Als ik bij hem was heb ik nooit betaald, maar één keer. En hij kwam achter geld, ik zei 
hem dat ik zijn leidster was. “Leidster of geen leidster, betalen!”.  
INTERVIEWER: Moh? En dan moest je betalen.  
RESPONDENT: Ja als je tram rijdt alle seg ze moet niet betalen dat is zijn leidster. Ze moest niet betalen. 
Maar ik moest toch betalen. Ik betaalde dan maar. De tweede keer was het een ander maar die mens 
zag die blind was en dat ik er bij was hè. Ja ze kenden zijn naam hè. Zeiden ze ja gij zijt heir met 
Raymond zeker.  
INTERVIEWER: Moh en hoe veel was het dat je moest betalen?  
RESPONDENT: Goh dat weet ik niet meer hoeveel dat wa. 
INTERVIEWER: Een frank?  
RESPONDENT: Ik weet het niet meer.  
INTERVIEWER: Ja moh.  
RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: Ja en in het archief had ik wel een kaart gezien van Raymond voor bijvoorbeeld als hij 
naar bakker of de slager wou en er een stond een lange rij dat hij mocht voorsteken.  
RESPONDENT: Ja dat was. 
INTERVIEWER: Was dat zo?  
RESPONDENT: knikt ja maar hij ging nooit…  
INTERVIEWER: Haha.  
DOCHTER: kaarten dat deed hij wel maar naar de beenhouwer gaan haha  
INTERVIEWER: Hij gebruikte dat of je wist gewoon. 
RESPONDENT: Ja ja ik wist dat hè dat maar gebruikte hij dat niet. 
INTERVIEWER: Carte de priorité dat was.  
RESPONDENT: Ja ja. 
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INTERVIEWER: Prioriteitskaart we zouden dat nu eigenlijk ook moeten hebben hè. Voor al die filles in 
de rij dat je mag doorrijden. Ha die nog zo – want je zei dat hij niet moest betalen in de tram- had die 
nog zo van die privileges. 
RESPONDENT: Verzekerd wel, maar dat weet ik allemaal niet meer goh ja.  
INTERVIEWER: Ja hm.  
RESPONDENT: Ja. 
Stilte   
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Nonkel R.  
INTERVIEWER: Het is ook weer lang geleden hè.  
RESPONDENT: Ja… stilte  
INTERVIEWER: Je kan er nog aan terug peinzen amai, 91 ik zou er voor tekenen.  
DOCHTER: Ik ook.  
RESPONDENT: Ge ziet dat maar ge weet dat niet hè.  
INTERVIEWER: Ja plots ziet je dat hè.  
RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: En je kan niet meer weerdraaien.  
DOCHTER: Met negentig worden had ze het moeilijk hè.  
INTERVIEWER: Is het waar? Ja ieder zijn toer hè.   
RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: Moest je weer iets kunnen drinken en weer dertig mogen zijn.  
RESPONDENT: Ja.  
DOCHTER: Zou je het nog willen?  
RESPONDENT: Dertig zijn? Bah ja.  
INTERVIEWER: Hahaha dan kan je weer opnieuw beginnen.  
RESPONDENT: Ja ja.  
DOCHTER: Heel de geschiedenis herschrijven.  
INTERVIEWER: Ja dat is waar.  
DOCHTER: Zijt ge wijzer geworden?  
INTERVIEWER: Ja zeker heel veel, veel wijzer. Zo concrete dingen dat vind ik wel tof. Vooraleer hoe dat 
jij hem zo begeleide dat vind ik zeer interessant.  
RESPONDENT: Awel ja als ik op het laatste met hem weg ging zie je ja dan pakten we arm in arm. Want 
ja ik was toen toch ook al wat ouder hè.  
INTERVIEWER: Ja want als zo klein was ging dat niet hè.  
RESPONDENT: Dat ging niet hè.  
INTERVIEWER: Ging je soms mee, hij kegelde hè.  
RESPONDENT: Bowlen?  
INTERVIEWER: Bowl?  
RESPONDENT: Dat was die Café he. 
INTERVIEWER: In Steenbruggen.  
RESPONDENT: Ja die hem dan hij kost zich daar zo in opgaan, in ding in plezier in hebben enzo, die 
bowlde ook hè.  
INTERVIEWER: Hoe doe deed dan?  
RESPONDENT: Staat die hier met de bollen, en daar stond dan iemand. En ze zagen als hij de bol in zijn 
hand had waar dat hij die bol ging laten gaan. Dat je ging kon een beetje links of rechts en zo ginder 
zeiden ze dan hoe hij het moest doen.  
INTERVIEWER: Dus ze hielpen hem eigenlijk.  
RESPONDENT: Ja je moest verzekerd daar geraken  
INTERVIEWER: Het was een team hè.  
RESPONDENT: En misschien was hij ook voorzitter?  
INTERVIEWER: Awel ja.  
RESPONDENT: Het kan zijn…  
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INTERVIEWER: Bedolven onder de bloemen hè.  
DOCHTER: Die samenleving van toen, daar kunnen we nu alleen nog maar van dromen hè. Als je toen 
ja, als je nu een cafébaas bent en er komt een blinden zou het zijn van oke de deur maar of dat die 
effectief ook gaat helpen voor de tram tegen te houden? Ik weet dat niet zulle 
RESPONDENT: Ja en met de tram, tegen dat die van de Wantenstraten te kwam, stonden daar van die 
café dan klaar als wij niet konden gaan. Of te wel één van de kinderen of te wel een man of de zoon 
die achter daar klaar stonden als hij van de tram afstapte.  
INTERVIEWER: Ja voor hem er af te halen.  
RESPONDENT: Het is meestal ik geweest.  
INTERVIEWER: Ja en op reizen gaan?  
RESPONDENT: Neen dat deed hij niet, naar Brussel ging hij, moesten gaan voor  
INTERVIEWER: Voor een optocht of?  
RESPONDENT: Ik peins dan is geweest voor de onbekende soldaat congres was.  
INTERVIEWER: Hm.  
RESPONDENT: Maar ja had hij nog veel plezierig gedaan hè  
INTERVIEWER: Ja zekers en met zulke hulpen hè. Ja ja… Maar boodschappen deed zij altijd?  
RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: Of kwamen ze aan huis met zaken?  
RESPONDENT: Neen… Deed ze boodschappen in een winkel er niet zo ver van hoor.  
INTERVIEWER: Hm.  
RESPONDENT: Dat was meer in de buurtwinkels  
INTERVIEWER: En was dat toen nog dat ze meer langskwamen met melk of?  
RESPONDENT: Jaja maar ze ging meer zelf naar de winkel.  
INTERVIEWER: Ja nu is dat ook weer allemaal anders. 
RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: Je moet naar een colruyt of naar een delhaize, awel bij ons zijn er wel zo kleinere 
winkeltjes zoals GBtjes of delhaizetje.  
DOCHTER: Hier is juist een buurtwinkeltje gestopt hè.  
RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: Is het waar, hier aan het rondpunt?  
RESPONDENT: Neen aan de kerken.  
INTERVIEWER: Ah ja. 
DOCHTER: Het was een man en die zijn moeder en die zijn grootmoeder hadden dat gedaan, drie 
generaties is hij toch gestopt omwille van gezondheidsproblemen. Maar kon je daar alles krijgen hè  
RESPONDENT: Ja.  
DOCHTER: Het was een echte kruidenierswinkel. 
RESPONDENT: En als je nu iets wil hebben moet jaar de delhaize daar.  
INTERVIEWER: Hm. 
RESPONDENT:  Het is meer een traiteur daar hè.  
INTERVIEWER: Is het waar?  
RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: Veel klaargemaakte dingen, dat is wel makkelijk voor mensen die moeten werken of 
veel bezig zijn met dingen. Ja.  
RESPONDENT: Jaja.  
INTERVIEWER: Ik ga een keer kijken hè, want ik had een paar vraagjes opgeschreven, maar ik denk 
eigenlijk dat ik het meest gehoord heb. Ja ik peins dat ik alles heb gehoord.  
DOCHTER: Ja ze was altijd met hem op draai en toen dat hij gestorven is zijn dingens, heeft zij niks 
gehad maar heeft de oudste neef hè. 
RESPONDENT: Awel waren er maar twee hè.  
DOCHTER: Is André ouder dan.  
RESPONDENT: André ja die was ouder. 
DOCHTER: Hij had ook zoons en die heeft al de decoraties.  
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INTERVIEWER: Is het waar?  
RESPONDENT: Omdat hij eigenlijk door tante Klara is geweest. Omdat hij zoons had, dat het van de 
één op de andere zoon zou kunnen gaan. Maar die jongens hun vader is gestorven en hebben die ook 
iets gehad van wat moeten wij hiermee doen, wat zijn we ermee. Ik had dat graag gehad, maar zij niet 
meer hè wat moeten zij daarmee doen?  
INTERVIEWER: Geven aan een museum of watte.  
RESPONDENT: Wat zijt ge er mee?  
INTERVIEWER: Als het feitelijk geen herinnering meer is? Als je dat zelf niet meer heb meegemaakt 
RESPONDENT: Voor mij was dat ook een herinnering, maar voor hen is dat niets meer.  
DOCHTER: Ik heb gepeinsd of ze dat ook niet aan het archief hebben gegeven?  
INTERVIEWER: Zou hij dat weggegooid hebben?  
DOCHTER: Ja? Ik dacht nooit dat het belangrijk zou zijn om naar een archief te brengen of zo?  
INTERVIEWER: Jaja eigenlijk is alles belangrijk hè  
RESPONDENT: Ze klappen er nu van om straatnaam te maken in Brugge?  
INTERVIEWER: Is het echt?  
DOCHTER: Meent ge dat?  
RESPONDENT: Ja ik heb dat gehoord van Daniël.  
INTERVIEWER: Ik heb dat ook al gehoord.  
RESPONDENT: Een straten maken met zijn namen, maar ze weten nu niet zo goed of het is in Brugge 
of in Oostkamp. Ik zeg in Oostkamp is dat niet echt de moeite, hij is begraven in Oostkamp omdat zijn 
ouders, zijn moeder is gestorven en dan heeft nonkel Raymond die kelder gemaakt heeft, laten maken 
voor zijn moeder en zijn vader en ook voor hem en zijne vrouwe. Zodanig hebben ze hem naar 
Oostkamp gedaan, en ja omdat zijn moeder en vader in de kelder lagen.  
INTERVIEWER: Jaja is het waar, maar hij had daar gene band?  
RESPONDENT: Neen had hij daar geen band. Hij is geboren in Sint-Michiels en dat is nu Brugge 
geworden. Brugge heeft meer recht, of Asssebroecke heeft hij daar jaren- in ‘22 heeft die, dat ze in het 
begin van dat ze getrouwd waren in Celcijnis hebben gewoond in Brugge 
INTERVIEWER: Ah ja en waar is dat?  
RESPONDENT: Celcijnis.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: Ik weet dat een pleintje is? Ik ben nog met under mee geweest. Was dat een zondag of 
een maandag en gingen zij naar familie en ik was mee hè.  
INTERVIEWER: Goh. 
RESPONDENT: Hebben er veel gepeinsd dat ik hun dochter waren.  
INTERVIEWER: Is het echt.. 
RESPONDENT: knikt ja  
INTERVIEWER: Ja je was er veel bij eigenlijk.  
RESPONDENT: Ja de dink, de trekkingen van de oorlogsinvalide.  
INTERVIEWER: Wat was dat?  
RESPONDENT: Dat was ding in de Veenstraat in VeeBrugge.  
INTERVIEWER: Veebrugge was een café. 
RESPONDENT: Ge had Sint-Salvadors en die gelijk die wafel cafetaria ding is het nu een groot iets 
geworden met een cinema verzekerd.  
DOCHTER: Maar wat was die trekking dan?  
RESPONDENT: Awel in Veebruce?  
DOCHTER: Maar wat was dat dan?  
RESPONDENT: Trekking van de oorlogsinvalide?  
DOCHTER: Maar wat moesten ze trekken?  
RESPONDENT: Moesten ze trekken en dan kregen ze wat?  
INTERVIEWER: Ah het was een tombola?  
RESPONDENT: Dat ze iets gaven.  
INTERVIEWER: Dus ze verkochten lotjes en dan waren dat de invalide zelf die trokken?  
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RESPONDENT: Ja hie stond daar, ik grote als eerste en de rest er langs, waren dat kinderen, maar ik 
stond als eerste en was Raymond daar ook bij en die draaide en deed dat dingske open en stopte zijn 
hand er in dat oftwel voelde hij en pakte een lotje er uit. En die mensen waren benieuwd natuurlijk en 
dan stak die dat naar omhoog.  
INTERVIEWER: En die dan in de zaal zat met dat nummer had gewonnen.  
RESPONDENT: Ja als ze in de zaal zaten of straat dat ze verkochten of in de beenhouwer of in de café. 
Gelijkwadde.  
DOCHTER: En dan kwam dat in de gazetten?  
INTERVIEWER: Wauw en het geld werd gebruikt?  
RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: Goed doel?  
RESPONDENT: Ik weet niet?  
DOCHTER: Voor de oorlogsinvalide?  
RESPONDENT: Verzekerd?  
INTERVIEWER: Verzekerd.  
RESPONDENT: En ieder jaren was er een bal van de derde lansiers. Was er een ook bal  
DOCHTER: Dat is toch per paard. 
RESPONDENT: Ja.  
DOCHTER: Maar was hij toch verkenner in de loopgraven?  
RESPONDENT: Ja awel ja misschien ze werden misschien tegenhouden.  
INTERVIEWER: Ja en ze konden misschien niet veel meer doen met paarden hè.  
RESPONDENT: Awel ja.  
INTERVIEWER: Je moest eigenlijk. 
RESPONDENT: Het is altijd een sportman geweest.  
INTERVIEWER: bij die tombola zei je dat hij het lotje moest trekken en de rest waren het kinders?  
RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: Moh en ze stonden op een rijke te wachten?  
RESPONDENT: Ja op de seine waar de cinema was, die lotjes gertokken. 
INTERVIEWER: En jij moest mee?  
RESPONDENT: Hij en ik, in de zalen. En stond een man bij hem om hem te begeleiden. Hij was veel op 
de tap als hij weg was. 
INTERVIEWER: Toch speciaal hè, zo een tombola dat is zoals de lotto op tv 
RESPONDENT: Ja deden ze dat vroeger veel.  
INTERVIEWER: Ja hè.  
RESPONDENT: En als het bal was van de derde lansiers, dan moest hij het bal openen!  
INTERVIEWER: Hoe deed die dat met een schaar?  
DOCHTER: Neen door de eerste dans. 
RESPONDENT: Hij moest de eerste dans, de springende polka met zijn vrouw.  
INTERVIEWER: De watte?  
RESPONDENT: De springende polka was dat zo.  
INTERVIEWER: Moh. 
RESPONDENT: Dat was de moeite om te zien.  
INTERVIEWER: Ik kan moeilijk vragen hoe dat het was zeker?  
RESPONDENT: Ja ik ken hem niet. 
INTERVIEWER: De springende polka.  
RESPONDENT: Ja was dat springen hè.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT: Ja.  
INTERVIEWER: En hij deed dat met zijn vrouw. 
RESPONDENT: Ja met zijn vrouw. 
INTERVIEWER: Ja en hij sprong ook?  
RESPONDENT: Ah ja het was de springende polka.  
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INTERVIEWER: Amai.  
RESPONDENT: Pépé en mémé konden dat ook.  
DOCHTER: Ik heb dat nog nooit gezien.  
INTERVIEWER: Amai. 
RESPONDENT: Dat was lastig zulle, zo springen op de muziek  
INTERVIEWER: Ja gij deed dat niet mee. 
RESPONDENT: Nee. 
INTERVIEWER: Kon je niet dansen. 
RESPONDENT: Neen ik wilde dat niet.  
INTERVIEWER: Is het waar?  
RESPONDENT: De jongste is nog meegeweest met zijn vrouwen. Ze zijn ja als het bal begon, dan as het 
normaal hè, dat je dansen en begonnen ze de springende polka. En iedereen eruit om te kijken 
daarnaar.  
INTERVIEWER: Dat moet wel een zicht geweest zijn. 
RESPONDENT: Ja dat was de moeite waard. 
INTERVIEWER: En dat deed die graag?  
RESPONDENT: Ja ik heb laatst wel lopen maar ja voor allesinds voor astma niet te lang hè  
INTERVIEWER: Ja ik ga het allesinds een keer opzoeken hè; hoe dat er uit zag. En jij zat in de zalen of?  
RESPONDENT: Neen was ik nog niet mee was ik nog te jong. 
INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT: Mocht nog thuis blijven.  
INTERVIEWER: Amai, ja ga ik jullie laten het is al een lang gesprek geweest hè; maar jij kan misschien 
eeuwig door?  
RESPONDENT: How ja dat van daarjuist dat komt dan op en ja.  
INTERVIEWER: Ja dat komt dan zo plots hè.  
RESPONDENT: Gelijk op laats een keer.  
INTERVIEWER: Als er nog zo dingen zijn die ge u zo herinnerd die nog belangrijk zijn? Of moest je 
achteraf nog peinzen, dan moet je het een keer mailen of kom ik nog een keer af of als je nog zin hebt 
mag je ook altijd tot Leuven komen maar ik weet niet of je dat nog doet.  
INTERVIEWER: INFORMATIE OVER ZIJN BOEKEN.  
INTERVIEWER: Ik geloof wel dat ze zijn stok gaan tentoonstellen in Brugge in September.   
[INTERMEZZO] 
RESPONDENT: Ik peinsde van ja ik een interview, wat moet ik gaan zeggen?  
INTERVIEWER: Ja maar je hebt toch nog veel te zeggen hè? Ja. 
[INTERMEZZO] 
DOCHTER: Er zit ieder jaar een bloemetje op zijn graf. Vroeger was ons mama dat of een cousin en nu 
doet iemand anders dat. Ja ieder jaar staat er een bloempje op.  
 

4.14.  Maarten Claes  

Omwille van privacy reden worden dit transcript niet weergegeven.  

4.15.  Henri Wouters  

Respondent 1: de zoon  

Respondent 2: de kleindochter   

RESPONDENT1: Dat is wat we allemaal hebben bewaard.  
INTERVIEWER O: Amai.  
VROUW: De rest hebt ge gezien in Ieper hè.  
INTERVIEWER: Ja dat heb ik gezien.  
VROUW: Ja wij hebben daar niets meer van, wij hebben dat allemaal geschonken aan Ieper.  
INTERVIEWER: Maar dat is ook goed hè, want daar zit het allemaal.  
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VROUW: Awel ja, toen zijn oudste broer nog leefden hebben we dat naar daar gedaan, en toen 
hebben ze daar allemaal fotokopieën van genomen. Van al die dingen. Mijn schoonbroer is dan 
overleden en dan hebben we gezegd weg gaan dat allemaal schenken want ons kinderen gaan er 
niets mee doen, aan wie moet je het geven? Uhm zijn jongste broer uhm er stond in het testament 
van mijn schoonvader dat het aan de jongste geschonken moest worden. Maar hij heeft wel de 
dingen uhm de decoraties.  
INTERVIEWER: Ah ja de decoraties heeft hij?  
VROUW: Ja want hij reclameerde uhm dat hij niks gekregen had, maar het was de wens van de 
schoonvader dat het allemaal naar ons kwam. En mijn oudste schoonbroer, die overleden hè, die zei: 
‘kom geef hem maar de decoraties’, maar ja hebben wij geen contact meer allèè ja wij zouden dat 
anders toch ook maar geschonken hebben.  
INTERVIEWER: Jaja dan zit het ook allemaal samen hè.  
VROUW: Dus ja ook de dingens van de tweede wereldoorlog, hadden wij altijd beloofd ook dat te 
doen.  
INTERVIEWER: Naar Ieper bedoel je?  
VROUW: Ja maar we zullen dat een keer met een enveloppe opsturen.  
INTERVIEWER: Ja dat kan, als je het gewoon naar Dominique stuurt dan gaat die dat toevoegen aan 
het dossier.   
VROUW: Ja met al de originelen opsturen naar Ieper, je hebt zelfs geen bus meer naar het plein hè, 
ge kunt er naar toe met de trein tot in Ieper, maar dan verder. 
INTERVIEWER: Is er geen bus naar de markt?  
VROUW: Neen neen, misschien nu misschien nu.  
INTERVIEWER: Ja komen daar toch veel bussen? Maar ze zijn ook veel stations aan het herleggen.  
VROUW: Ik weet het niet.  
Gesprek over de koffie.  
INTERVIEWER: Voor dat we misschien beginnen, dit gesprek vindt plaats in het kader van een 
onderzoek dat ik anderhalf jaar geleden ben gestart, ik ben persoonlijk voornamelijk geïnteresseerd 
hoe dat de wereldoorlog I nog heeft door geleefd, de ervaringen en herinneringen van kinderen en 
kleinkinderen van verminkte soldaten. Ik heb al een onderzoek gedaan naar de heropvoeding van die 
verminkte soldaten. Dat heb ik min of meer afgrond. En dan kom ik tot de vaststelling dat de manier 
waarop verminkte soldaten in de tussenoorlogse periode geleefd hebben niets van geweten is. Om 
dat te reconstrueren zou ik graag aan de hand van deze gesprekken een hoofdstuk van willen maken 
in mijn nieuwe boek. Nu is het aan de universiteit zo als je zo een onderzoek start je altijd de officiële 
toestemming moet vragen om aan de persoon met wie je spreekt. We stellen dan zo een documentje 
op en dat zou in principe ondertekend moeten worden. Door u als u akkoord gaat, en door u ook 
omdat u een kleinkind bent van een verminkte soldaat.  
RESPONDENT1: Daarmee gaan we beginnen?  
INTERVIEWER: Als dat oké is voor jou?  
RESPONDENT1: Jaja. 
INTERVIEWER: Het is het officialiseren van oké ik ben op de hoogte dat die dingen die ik hier zeg dat 
die kunnen gebruikt worden in een boek. In dat hoofdstuk maar dat is dan ook het enige. Ik zal het 
niet op een andere manier wereldkundig maken en ik zal er dan ook voor zorgen dat het 
geanonimiseerd is. Ik denk dat je hier moet tekenen. Het is goed dat je het zeker nog een keer 
naleest.  
RESPONDENT1: Het is niet van.  
INTERVIEWER: Neen neen, het is een goede reflex ik zou mij die beter ook eigen maken. dat je als je 
iets ondertekend het altijd een keer moet lezen.  
Leest het document na.  
INTERVIEWER: Ja en het is nog een echte pen hè.  
RESPONDENT1: Ja hij doet me denken aan mijn vader, hij had een scheaffer van het eerste een 
volgouden pen, maar voor de rest bijna dezelfde constructie. Ja ik heb veel handtekeningen al 
moeten zetten vandaar.  
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INTERVIEWER: Als u uw naam mee onder bij zet dan voeg ik naderhand uw naam bij. Je mag ook hier 
je naam schrijven, dan hebben we beiden in één keer.  
RESPONDENT2: ja het is een korte naam hè dus ja.  
Hahaha 
INTERVIEWER: U hebt ook veel handtekeningen moeten plaatsen zei u?  
RESPONDENT1: Ja. 
INTERVIEWER: Beroepshalve dan?  
RESPONDENT1: Ja.  
INTERVIEWER: Wat heeft u gedaan?  
RESPONDENT1: De industriële hogeschool.  
INTERVIEWER: Amai.  
VROUW: En avondles, en zondags les, directeur van de sociale promotie.  
RESPONDENT1: Ja dat is.  
INTERVIEWER: Amai een goed gevulde carrière.  
RESPONDENT1: Ja het is altijd hetzelfde, gelukkig heb ik altijd buiten heb ik de theorie, want vandaag 
wordt niet meer veelt theorie gegeven. Ik had een vak microbiologie en als ge dat niet bijhoudt dan 
maak je geen kans, een globaliteit om ’s avonds en ’s zondags les te geven.  
INTERVIEWER: U gaf les aan?  
RESPONDENT1: Aan de Industrieel hogeschool. In Voscheschaal.  
INTERVIEWER: Ah het was daar? Amai en ben je nu nog bezig met die microbiologie.  
RESPONDENT1: neen, ik heb in mijn carrière alles toegewezen gekregen van het materiële taken van 
de school waren. Dus nieuwe bouw, enzo, maar mijn micro-biologie nothing hè het waren bakstenen 
hè.  
INTERVIEWER: Amai een carrièreswitch.  
RESPONDENT1: En plannen tekenen toch tenminste een schets maken van de verhoudingen die ik 
wou en dan beginnen de collegas van je wilt hè een oppervlakte in het labo.  
INTERVIEWER: Ah ja en dan moest je rekening houden met al die verschillende behoeftes en 
verwachtingen?  
RESPONDENT1: Ja en dat was zeer aangenaam. Een beetje veel, maar toch zeer aangenaam. Uw stiel 
toch maar verleren.  
INTERVIEWER: Ja dat is eigenlijk spijtig hè, ja ik heb gestudeerd voor orthopedagogiek en dat heb ik 
sinds mijn afstuderen ook niet meer gebruikt. Als men nu mij vraagt om te gaan met een persoon 
met een beperking, tja ik heb dat ooit wel eens gezien maar ja ik zou me daar dan toch opnieuw in 
moeten verdiepen.   
RESPONDENT1: Ja dat is zo, en uw publicaties zijn meer van nu dan dat ze zijn?  
INTERVIEWER: Hoe bedoeld u?  
RESPONDENT1:In principe uw interesse, dat verandert.  
INTERVIEWER: Absoluut. Ja dat is waar.  
VROUW: Gij hebt scinologie gedaan en je hebt ook nooit gebruikt. 
RESPONDENT2: knikt neen.  
INTERVIEWER: Je ziet maar hoe het leven kan draaien hè  
INTERVIEWER: U zei daarnet dat uw 80 jaar was?  
VROUW:  82. 
INTERVIEWER: 82 dat betekent dat u toen van 32 was? echt van de tijd van toen.  
RESPONDENT1: Oude belgen.  
INTERVIEWER: Wablieft.  
RESPONDENT1:Bij de oude belgen.  
INTERVIEWER: Maar ook de economische crisis, in die tijd was het toch geen gemakkelijke periode 
hè.  
RESPONDENT1: Ja ja, neen, ja ja.  
INTERVIEWER: Heb je altijd hier in de buurt gewoond? Neen?  
RESPONDENT1: Gent-Brugge, hoelang ben ik in Gent-Brugge?  
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VROUW: Awel jong tot dat ge bombardeert zijt en dan.  
RESPONDENT1: Neen maar.  
RESPONDENT2: In 87?  
VROUW: Ah ja wij zijn getrouwd en dan in het geboortehuis gaan wonen.  
RESPONDENT1:Wanneer zijn wij getrouwd?  
VROUW: In ’59.  
RESPONDENT1: Ah voila   
INTERVIEWER: In 59 ja, dan waren jullie 27, of u toch  
VROUW: Ik was nog maar 20.  
INTERVIEWER: Ah amai seg, dat is goed gedaan!  
Hahaha. 
VROUW: Een goede jongen.  
INTERVIEWER: Ja tot dat jullie getrouwd zijn heb je gewoond met je vader in Gent-Brugge?  
RESPONDENT2: Neen  
VROUW: Neen hè jong in Gent, André is hertrouwd hè  
RESPONDENT1: Ja maar we zijn gebombardeerd in  
VROUW: En daarna zijt ge naar Gent gegaan.  
RESPONDENT1: Ja dat was Gent  
VROUW: Als uw vader hertrouwd is naar de Lodestraat gekomen. Daarvoor zijt ge nog even bij 
familie gaan wonen hè?  
RESPONDENT1:  één jaarke in Mariakerke bij mijn peter.  
INTERVIEWER: Ah ja. 
RESPONDENT1:We waren gebombardeerd. Mijn moeder en  mijn twee zussen waren dood en uhm 
mijn peetje zei, kom maar, tegen mijn vader, we gaan een kamer vrij maken. Voor hem en de twee 
jongens.  
VROUW: Twee jongens?  
RESPONDENT1: Ah ja Louis was niet thuis hè.  
VROUW: Ah ja die was toen al weg.  
INTERVIEWER: Dus met de vrouw die overleden is in het bombardement had uw vader vijf kinderen.  
RESPONDENT1: Ja.  
INTERVIEWER: En u was de oudste?  
RESPONDENT1: Neen neen Louis, die was van 20 die was eerst. Die wou in het klooster gaan, dan 
vond mijn vader dat je dan eerst moest studeren. En dan had hem gestudeerd en dan zei hem: nu ga 
je eerst gaan werken. En dan is hij naar het klooster gegaan.  
INTERVIEWER: Ah ja en die uiteindelijk dan wel naar het klooster gegaan? 
RESPONDENT1: Ja.  
VROUW: Een dominicaan in Leuven, dat was zijn laatste post.  
RESPONDENT2: Dat was zijn laatste post hè.  
VROUW: Ja.  
RESPONDENT2: Want hij is altijd in de universitaire parochie. 
RESPONDENT1: In Gent geweest hè.  
VROUW: In Congo ook hè.  
RESPONDENT1: Ja Congo dat is een andere historie. Dus dat was het humaniora om subsidies te 
krijgen moesten al de normen voldaan worden aan die van België, dus die wiskunde gaf had 
wiskunde moeten krijgen op de universiteit of ingenieur of wiskundigen. En hij was conducteur en 
het eerste universitair diploma dat hij kon krijgen was drie jaar om als conducteur te gaan werken.  
INTERVIEWER: Seg dus je woonden met je vader en je twee broers daar onder één kamer?  
RESPONDENT1: Ja in Mariakerke, bij mijn Peter.  
INTERVIEWER: Je peter en wie was dat dan precies?  
RESPONDENT1: Uhm dat was.  
INTERVIEWER: Was dat jouw grootvader of iets anders?  
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RESPONDENT1: Neen neen, dat was een broer, niet de jongste broer van mijn vader, maar dat was 
de tweede jongste broer van mijn vader.  
INTERVIEWER: Oké ah zo, die was uw peter die bij de doop is toegewezen?  
RESPONDENT1:Ja dat was mijn peter.  
INTERVIEWER: En welke herinneringen hebt u daar dan nog aan dat je daar samen op een kleine 
ruimte moest samenleven?  
RESPONDENT1: Dat was enkel slapen hè, je moet denken overdag ben je buiten hè. We waren in 
Mariakerke en ik moest naar een school gaan en dat was op de rand van Gent, dus de eerste 
parochiale school die er was daar moesten wij naar toe.  
INTERVIEWER: Daar moesten jullie naar toe.  
RESPONDENT1: Te voet, door de velden. En in die tijd op ons klompen.  
INTERVIEWER: Moh?  
RESPONDENT1: Muiltjes hebben van de klompen dat gaf af hè, dat was en vader snee dat schoon zo, 
gans rondom een voorke in pakt zijn… en krak en het muilke was genezen.  
INTERVIEWER: En het was gemaakt. En hoelang?  
RESPONDENT1: 9 maanden.  
INTERVIEWER: 9 maanden hebben jullie daar ja. En hoelang duurde die rit van  jullie thuis tot aan de 
school?  
RESPONDENT1: Goh waren wij tot een kwartier tot twintig minuten aan het stappen.  En een keer 
aan de grachten zwieren, ja dat was een tijd die ik in Gent nooit gehad zou hebben. Mee met de boer 
gaan ploegen.  
INTERVIEWER: Ja.  
VROUW: En moest ge over het water ook? Of was dat daar niet die vaart?  
RESPONDENT1: Neen ik moest niet over de vaart heen, ik moest wel over de spoor. Ik moest eerst 
over de spoorweg.  
RESPONDENT2: Dat is allemaal verandert nu hè.  
RESPONDENT1: Je had een spoorweg en daarachter hele oude bakken die na 14-18 gezet waren, 
omdat ze toen zonder gevallen waren en die brakken staan er nu nog, en daar wonen nu nog mensen 
in.  
INTERVIEWER: Amai. 
RESPONDENT1: Ja dat herinner ik me zo.  
 
INTERVIEWER: Ja en heeft u nog herinneringen aan uw moeder?  
RESPONDENT1: Ik heb nog wel herinneringen aan mijn moeder, ik heb er nog, bijvoorbeeld dat 
meest helder staat: ik en mijn kleine broer spelen met de auto, en mijn kleine broer ik had hem weer 
kwaad gemaakt en daar stond zo een ijzere staaf en hij had me een klop daarmee gegeven ( wijst 
naar zijn rechterwang/oog ) daarmee weet ik dat mijn moeder alle dagen met mij naar de oogarts 
moest om dat te verzorgen. Draadje in, draadje uit, druppel en druppels uit.  
INTERVIEWER: Haha ja.  
RESPONDENT1: Daarmee heb ik periode die zeer gevoelsmatig waren. Want ja aiai we moeten naar 
de dokter en dan kon ik terugvallen op mijn moeder. En dat zijn van die souveniers.  
INTERVIEWER: Absoluut dat kan ik mij voorstellen.  
VROUW: Gij waard elf jaar zeker hè, toen gebombardeerd zijt geweest, ge had uw plechtige 
communie gedaan?  
RESPONDENT1: Awel wij zijn in september hè en ik moest in oktober verjaren.  
 
INTERVIEWER: Ja voor jullie gezin moet dat toch een enorme klap geweest zijn, in één slag waren 
er drie mensen die er niet meer waren?  
RESPONDENT1: Ja en als ge zo jong zijt is het vervelend, ja het is vervelend die toestand, die jezelf 
aanvoelt als niet normaal en die verandert op een jaar tijd, iets meer dan een jaar drie keer 
veranderde Gent-Brugge, Mariakerke, Gent.  
INTERVIEWER: Ja. 
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VROUW: Uw vader was een dagblad gaan halen achter de hoek.  
RESPONDENT1: Ja de zondag, de zondag ging ons vader ieder keer zijn dagblad gaan halen naar de 
Keizerspoort, daarmee was hij niet thuis.  
INTERVIEWER: Amai.  
RESPONDENT1: En mijn oudste broer, die was ook niet thuis.  
VROUW: En hij kwam terug en de boel was plat hè.  
 
INTERVIEWER: En waar was u?  
RESPONDENT1: Awel wij hadden de opdracht gekregen van ons vader, als de sirenes gaan moet je 
naar de kelder vluchten. Dus wat was er van beweging geweest, ik was met mijn kleinste broer en 
kleinste zus naar de kelder, mijn oudste zus was aan het studeren op haar kamer, die was onderweg 
en die zat tussen twee trappen (klapt met zijn handen: dat de zus geklemt zat tussen de twee 
trappen)  
VROUW: En uw moeder?  
RESPONDENT1: Die was van voor bij de melkboer, melk te nemen die lag al vanachter in de tuin.  
VROUW: Door de luchtverplaatsing naar achter.  
INTERVIEWER: Amai.  
RESPONDENT1: Ja.  
VROUW: En de melkboer was zijn been kwijt.  
INTERVIEWER: Ah ja?  
RESPONDENT1: Mijn moeder was dood, maar de melkboer had maar een kwetsuur.  
VROUW: En uw jongste zus is verdronken in de kelder.  
RESPONDENT1:Awel die lag bij mij,  die zat aan de kant en die riep help mij een keer, mijn been zit 
vast. De muur was opgeheven door de luchtverplaatsing. Ik weet niet door welk manoeuvre maar 
haar voet zat daar onder en ze kon niet meer weg. Ik zat ook in de stenen en ik kon ook niet weg, ik 
kon er ook niks aan doen hè. 
VROUW: Toen is er water gesprongen hè.  
RESPONDENT1: Ja de waterput is gesprongen en ja zij is verdronken.  
 
INTERVIEWER: En hoe ben jij er dan uitgeraakt?  
RESPONDENT1: Awel na een tijdje heb ik me kunnen losmaken, maar ik kon nog niet buiten. Ik moet 
één ding toegeven van de Duitsers, die waren zeer efficiënt die hadden van de straten een tunnel zo 
naar de kelder en zo ons er. 
VROUW: De Duitsers?  
RESPONDENT1: Ja en die van luchtbescherming noemden ze dan die hebben ook geholpen daar gaat 
het niet over hè.  
 
INTERVIEWER: Dat was dan een vliegtuig van de geallieerden?  
VROUW: Die is verkeerd gevallen hè.  
INTERVIEWER: Die bombarderen inderdaad.  
RESPONDENT1: Dus ik denk dat wij hier woonden en daar was een groot veld van een akker waar 
mensen hun aardappelen konden houden, dat kan je nu nog zien, groenten kweken en aardappelen, 
je hebt zo.  
RESPONDENT2: Volkstuinen. 
RESPONDENT1: Volkstuinen ja en uhm die mensen waren hun grond kwijt en de Duitsers hadden hun 
lager daar gemaakt. In die tijd had de trein erachter een flek, een kanon met vier lopen, om de trein 
te beschermen en die bescherm muren op die wagon werden daar gemaakt.  
INTERVIEWER: Ah oke.  
RESPONDENT1: En daar werden ook die fleks, die kanonnen gemonteerd. Dus daar stonden daar een 
perk met kanonnen en dat wouden ze dan persee. 
INTERVIEWER: En één van de bommen die daar voor bedoeld was is op jullie huis gekomen?  
RESPONDENT1:Ja, ze hebben het niet geraakt. Erg lag geen bom op hè.  
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INTERVIEWER: Moh, amai seg.  
 
INTERVIEWER: Ja en hoe heeft jouw vader uhm zich er dan toe verhouden? Dat is toch bijna 
onoverkomelijk?  
RESPONDENT1: Ja wel maar, ik heb hem af en toe een keer zien wenen. “Je moet vooruit hè”, heeft 
hij mij altijd gezegd. Ge staat daar met twee jongen gasten, ge hebt in feiten niks meer, je moet zien 
hè, een mens heeft potentieel hè en materiaal opnieuw vereisten en ten diensten staat.  
 
INTERVIEWER: En Is hij dan nog een keer opnieuw getrouwd geweest?  
RESPONDENT1: Ja, ja.  
VROUW: Hij heeft Francinne leren kennen.  
RESPONDENT1:Dat was uhm, je kan niet geven van wat je aan een gezin geeft, als hij hertrouwd dan 
heeft hij toch weer een gezin, met een moeder en een vader, een huis om naar huis te komen.  
 
INTERVIEWER: Dat vond hij super belangrijk dat er opnieuw een vrouw in het gezin kwam om jullie  
mee op te voeden?  
RESPONDENT1: Ja ja.  
 
INTERVIEWER: En jullie nieuwe mama heeft dan makkelijk haar plaats gevonden? Want soms hoor 
je dat dan zowel een keer  
RESPONDENT1:Het was een jonge vrouw hè.  
VROUW: Een jonge.  
RESPONDENT1: Ze was nog juffrouw in die tijd hè.  
 
INTERVIEWER: En jullie hadden daar ook geen probleem mee?  
RESPONDENT1: Ja wij werden gediend hè en een kamer.  
VROUW: Ze werden verzorgd hè, het was een heel goede.  
RESPONDENT2: Ze was altijd gouvernante geweest hè.  
RESPONDENT1: Jaja is juist, haar taak was gouvernante op een kasteel.  
VROUW: Leefden haar vader nog of was die al?  
RESPONDENT1: Neen haar moeder leefde nog.  
RESPONDENT2: Ja klein boma dat weet ik nog. 
RESPONDENT2: Ja maar het was een zeer goede.  
RESPONDENT1: Awel hoe ouder je wordt hoe meer je beseft, die mensen doen afstand van hun leven 
dat ze leven waar ze goed in zijn en uhm ze nemen een pak zorgen en ambetante kinderes. 
VROUW: Ja twee jongens met een trauma. 
RESPONDENT1: Het is toch zo hè.  
 
INTERVIEWER: Ja zeker, Hoe oud waren jullie op dat moment?  
VROUW: 11 en George. 
RESPONDENT1: 4 jaar.  
VROUW: 4 jaar.  
INTERVIEWER: Vier jaar dat is.  
VROUW: Vier jaar jonger.  
INTERVIEWER: Ah ja oké, zeven en elf ofzo?  
RESPONDENT1: En Louis ja.  
VROUW: Ja Louis is dan in het klooster gegaan hè toen was hij al getrouw met ons moeder, er is een 
foto van ons vader met moeder waar ze op staat. Maar ja… En dan hebt ge nog een zus bij gekregen  
RESPONDENT1: Ja ! Uit zijn tweede huwelijk.  
VROUW: Uit zijn tweede huwelijk.  
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INTERVIEWER: Tweede huwelijk, dat is met die vrouw die hij heeft leren kennen na het 
bombardement  
RESPONDENT1: Awel ja het is zo dat. 
 
INTERVIEWER: Dus even voor de duidelijkheid er was dus een vrouw een gouvernante die bij jullie 
kwam in wonen die  
RESPONDENT1: Neen neen.  
VROUW: Neen zijn tweede moeder was gouvernante.  
INTERVIEWER: Ah zo.  
RESPONDENT1: Het is zo, ons vader heeft die gouvernante leren kennen uhm ze was goedgesteld, zij 
deed goed werk, onderhand voor de oorlogsslachtoffer. Dus als mijn vader iets moest hebben van de 
dienst van de oorlogsslachtoffers of uhm iets materieel moest hij dat daar verwerven en dan werkte 
daar twee juffrouwen. Juffrouw van Garde die in Gent onder de kathedraal woont en ons moeder hè. 
Die juffrouwen besteden al hun tijd aan de oorlogsslachtoffers.  
INTERVIEWER: En op die manier heeft uw vader haar. 
RESPONDENT1: leren kennen. 
INTERVIEWER: Haar leren kennen, en van een en ten ander gekomen.  
RESPONDENT1:Awel ja zeer opportunistisch.  
VROUW: Maar ze heeft me toch een keer verteld dat zwaar was zulle. 
RESPONDENT1: Awel ja dat geloof ik wel, je moet dat zeggen zoals het is dat is heel wat hè, u 
helemaal wegcijferen en nog min of meer hè. In het begin als je zo jong zijt bevat ge dat niet hè, 
maar met de tijd, ze zeggen dat dan de indrukken veranderen hè als je ouder wordt, worden de 
klemtonen verlegd. Is dat met het feit dat ge er zelf mee geconfronteerd wordt dat ge uhm 
automatisch de vergelijking maakt? Ik weet het niet.  
INTERVIEWER: Ja dat weet ik ook niet, zal er ook wel iets mee te maken hebben. Dus met zijn tweede 
vrouw heeft hij dan ook een kindje mee gekregen?  
RESPONDENT1: Ja. 
INTERVIEWER: Maar die dochter leeft in Italië?  
RESPONDENT1: Ja. 
INTERVIEWER: Daar hebt ge geen contact meer mee?  
RESPONDENT1:Jawel.  
VROUW: Jawel!  
RESPONDENT1: Gij belt regelmatig nog hè.  
VROUW: Zeer zeker, deze zaterdag hebben we nog gebeld. Jaja en ze komt ook nog een keer om hè.  
 
INTERVIEWER: Hm hm en dan heeft uw vader geleefd tot? Tot wanneer heeft hem geleefd?  
RESPONDENT2: Ik was elf jaar toen dat die overleden is… 72 jaar ofzo.  
RESPONDENT1: Ik zou op een doodprentje moeten kijken om te weten.  
RESPONDENT2: Het zal zo iets geweest zijn. 
INTERVIEWER: Hij heeft dan wel een heel turbulent leven achter de rug gehad hè, de eerste 
wereldoorlog ook en wat hij daar allemaal heeft meegemaakt.  
RESPONDENT1: Gij maakt het verband maar dat is zo hè dat cijfer je niet weg hè.  
 
INTERVIEWER: Was dat iets dat je nog voelde in  
RESPONDENT1: Wel voelde dat weet ik niet, er waren toch soms zaken dat, ja we moesten veel lezen 
van ons vader, veel lezen. Zo rap mogelijk in gelijk welke taal, want je kan maar een taal kennen als je 
veel leest. Als je Frans wilt leren, dan lees je in het frans. “Krijg je al Engelse les? Hier manneke begin 
maar”.  
INTERVIEWER: Is het waar, dan moet je Engelse kranten lezen of?  
RESPONDENT1: Ja hij las alle dagen twee kranten. De Gentenaar en de libre Belgique.  
INTERVIEWER: Ah ja twee kranten?  
RESPONDENT1: Ja. 
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VROUW: Ja er kwamen altijd twee kranten binnen. En dan de patrionisme.  
RESPONDENT2: Ja Patrioneuse deux.  
RESPONDENT1: De weekbladen.  
VROUW: Ah maar ja, die kwamen ook binnen in het Frans.  
INTERVIEWER: Dus elke dag twee kranten en dan daarbovenop één keer week een weekblad  
RESPONDENT1: Ja en wij van zodra we Frans les kregen moest ik Frans lezen. In de dagbladen, dan 
was dat een artikel dat hij aanduiden. Dan stond er ook op waarom, of dat het voor de Hoofdletters 
was of voor de DT, DTfouten haha  
VROUW: Hij was streng.  
INTERVIEWER: Is het waar?  
VROUW: Het was een strenge man.  
 
INTERVIEWER: Zou u ook uw vader omschrijven als een strenge man?  
RESPONDENT1: Jaja, op die moment voelt dat zeer streng aan hè, maar dat vervaagd met de tijd. Je 
leert beseffen waarom dat hij zo streng was. Als je al die moeilijkheden samen neemt voortdurende 
moeilijkheden met de administratie, en uw gezin evolueert toch ook, als je dat een keer doet kan je 
wel aannemen dat.  
 
INTERVIEWER: U zei daarnet over de link tussen de eerste wereldoorlog, jouw verschillende talen 
leert lezen en schrijven, hoe zie je precies die link?  
RESPONDENT1: Mijn vader was voor dat geen dat hij verteld had, wacht ik zal beginnen met het 
begin. Dus hij was een bakker in Lokeren, ge hebt de opkomst van de comparatieve bakkerij met 
paardenkar rond rijden dus een eigen bakkerij kon aan die prijs geen broden bakken. Dus ze mochten 
sluiten. Maar de bakker heeft geen stiel he, als die niet bakken dan is hij nobody, dus dat is in de 
fabriek gaan werken. Dus hij is van de middenstand gaan werken in de fabriek.  
INTERVIEWER: Jaja.  
RESPONDENT1: Dus mijn vader was niet welgesteld. En hij vertelde dat hij dus moest gaan werken 
van de kleinste bomen van garen van gingen weven in de pik gingen leggen, om dan af te trekken 
voor te weven awel ik was zo klein, ik moest die boom werpen, dan gebeurde er twee zaken: hij viel 
er in of hij kwam terug en moest hij met al zijn kracht hem weer induwen, maar dan was het dat die 
boom sneller viel dan dat hij zijn handen kon wegtrekken en zaten zijn vingers er tussen. Hij moet 
daar henig wat, van dat hij dat vertelde, moet toch in die tijd toch.  
 
INTERVIEWER: Was dat voor de eerste wereldoorlog of was dat er na?  
RESPONDENT1: Pfff. 
VROUW: Het zal er na geweest zijn hè?  
RESPONDENT1: Neen hè, neen neen.  
VROUW:  Hij was 18 toen dat hij.  
RESPONDENT1: Awel ja maar die kinders moesten vanaf 14 jaar al gaan werken hè.  
VROUW: Ah ja ja. 
INTERVIEWER: Hm hm de leerplicht is er maar gekomen in België na de eerste wereldoorlog. Dus 
inderdaad voor de oorlog, was het vaak zo dat kinderen naar de fabriek gingen of een andere arbeid. 
uitvoeren, ja. Hij was achttien toen hij naar de oorlog ging?  
RESPONDENT1: Ja.  
 
INTERVIEWER: En dan is hij vier jaar betrokken geweest in die oorlog?  
RESPONDENT1: Neen hij moet vroeger gekwetst geweest zijn, want hij heeft in Engeland- hij heeft in 
België, Engeland en Frankrijk gelegen.  
INTERVIEWER: Hm hm, ja betrokken geweest zijn bedoel ik dat hij niet hier in België was.  
RESPONDENT1:Neen neen.  
INTERVIEWER: Hij was in het buitenland of te wel ziekenhuis.  
RESPONDENT1: Of in de tranjéés hè. 
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INTERVIEWER: Ja of in de tranjés in het begin.  
RESPONDENT2: Het was een dumco dat in zijn arm is geschoten hè   
RESPONDENT1: Ja een dumco en dat was in zijn binnenarm en dan ontplofte dat. Hier (duidt zijn 
rechterbenedenarm aan) dat was een grote open wonde geweest. En pas daarna, want je moet 
denken op zo een slagveld kon ze u niet direct helpen, want sommige hadden hun been af je moet 
zien waar het past.  
VROUW: Dief foto’s liggen in dingen hè, je hebt die gezien hè.  
INTERVIEWER: Ja die heb ik gezien.  
VROUW: Met zijn verband aan, we hebben dat allemaal op kopies maar dat zit allemaal boven.  
 
INTERVIEWER: Heeft u daar nog bepaalde herinneringen aan, aan die bepaalde arm? Kon hij daar 
bepaalde zaken niet meer mee?  
RESPONDENT1: Neen, hij heeft zich moeten herscholen. Van zijn rechtste hand naar zijn linkse hand 
leren schreven. Schreef hij zo op een bizarre manier.  
VROUW: Ja en hij typte veel hè, hij schreef niet zo veel.  
RESPONDENT1: Als hij kon dan schreef hij met het machine. Van wanneer het schrijfmachine te koop 
was, heeft hij zich dat aangeschaft en heeft hij dat geleerd. 
VROUW: Enkel een handtekening moest hij dan soms zetten hè.  
RESPONDENT1: Hij deed er alles mee, ik weet bijvoorbeeld. Ik was ook eerst in het klooster gegaan 
wanneer, het was december na nieuwjaar ben ik opnieuw beginnen studeren. Dus ik moest dat jaar 
inhalen en al die cursussen. En hij deed allemaal tiktiktik  
Hahaha. 
INTERVIEWER: Amai.  
VROUW: En bij Sinterklaas zijt ge er uit gegaan hè.  
RESPONDENT1: Ja bij Sinterklaas ben ik eruit gegaan dat was niets voor mij.  
INTERVIEWER: Is het waar, haha, de kap over de haard gegooid. En was dat omdat je oudste broer 
dat ook deed dat jij ook wilden doen?  
RESPONDENT1: Wel ja ge zit bij de jeugdbeweging en enfin uhm ze babbelen van ten diensten enzo 
dus uhm gij doet dat dan hè maar achter een tijdje…  
VROUW: Het was een kapoen zulle!  
RESPONDENT1: Ik was de enigste, van gans dat jaar, ik weet niet meer met hoeveel we waren. Goh… 
met negen, ik was de eerste die wegliep hè en uhm er is maar één die overgeschoten is  
INTERVIEWER: Is het waar?  
VROUW: Die is in Leuven nog. 
RESPONDENT1: Ja bij paterkes in Leuven, die heeft zelfs nog uhm. 
VROUW: Hoe noemt dat nu weer.  
RESPONDENT1:Hij is zelfs generaal overste geweest. Hij is al de gradaties van overste geweest.  
RESPONDENT2: Is dat Vanganeja?  
VROUW: Ja.  
 
INTERVIEWER: Wat heeft u dan doen besluiten dat het toch niets voor u was?  
RESPONDENT1: Pff ik kan dat zo niet zeggen, maar uhm  
VROUW: Het was een kapoen !  
Hahaha.  
RESPONDENT1: Het was vroeg, en het was zwijgen en ge mocht niets meer doen dat in u opkomt het 
is niet waar hè. 
 
INTERVIEWER: En was het iets waar uw vader achterstond?  
RESPONDENT1: Neen, die was zeer blij dat ik terug thuis was.  
INTERVIEWER: Is het waar?  
VROUW: Ja want hij had niet gestudeerd. En dan zijt ge begonnen hè. 
INTERVIEWER: Dus uw vader vond het belangrijker dat je studeerde dan dat je het klooster in ging?  
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RESPONDENT1: Ja. 
INTERVIEWER: Ook misschien omwille van wat hij zelf had meegemaakt?  
RESPONDENT1:Goh ik weet niet zeker, misschien omdat hij al een pater had en dat genoeg was.  
Hahaha 
INTERVIEWER: één  is genoeg.  
Hahaha 
RESPONDENT1: Dat hij misschien wel zag dat niet in het aard van het beestje zat maar dat hij niet 
wilde tegenin gaan. Dat is ook mogelijk. Maar zodanig veel ventileerde hij niet hè.  
INTERVIEWER: Jaja maar anders was u er waarschijnlijk niet geweest.  
RESPONDENT2: Neen haha  
Hahaha  
VROUW: En ik ook niet.  
 
INTERVIEWER: U ook niet, waarschijnlijk, ja ja – één van de dingen die ik probeer te achterhalen is  
van hoe herinnert u uw invalide vader eigenlijk? Want die had waarschijnlijk een invaliditeitskaart, 
die heb ik gezien in Ieper.  
RESPONDENT1: Ja. 
INTERVIEWER: Die kreeg hij elk jaar.  
RESPONDENT1:60 procent.  
INTERVIEWER: 6 procent? 
RESPONDENT1: 60 procent.  
INTERVIEWER: Ah 60 procent, Kon je het zien?  
RESPONDENT1: Neen het was aan zijn arm hier zo (wijst zijn rechter binnen voorarm aan). Het was 
maar als hij een ogenblik iets moest doen dat zijn linkerhand het overnamen. En waar je het aan kon 
zien was zijn schrift.   
 
INTERVIEWER: En als uw vader in korte mouwen liep? Ik weet niet of hij dat soms deed, maar kon 
je dat dan zien?  
RESPONDENT1: Jaja je kon dat zien hè, dat was ja een wond geweest hè. Je kan dat vooral zien als je 
nu een wond hebt dan naaien ze dat op de moment zelf dicht en ge ziet dat niet zien hè, maar bij 
hem was er wildvlees aan.   
 
INTERVIEWER: Dat kan je nog oproepen?  
RESPONDENT1: Jaja. 
 
INTERVIEWER: Dat je dat nog ziet. Waren er bepaalde dingen die jullie moesten doen om jullie 
vader te helpen? Omdat hij dat niet kon door zijn arm?  
RESPONDENT1: Ja knoopjes dichtmaken op bepaalde plaats. 
VROUW: Hij had geen gevoel.  
INTERVIEWER: Ah die was verlamd?  
RESPONDENT1: Ja gevoelloos. 
 
INTERVIEWER: Ah ja gevoelloos, en kon hij zijn vingers bewegen?  
RESPONDENT1: Jaja, maar hij kon er niet de volle macht in zetten. Dus je moet denken in de 
turnkring was en dat hij op één hand of twee handen kon staan. die kon al het mogelijke, zijn steun, 
was, niet de stevigheid, maar de steun, die niet gelijk was.  
INTERVIEWER: Dat kon hem niet meer doen, toen hij terugkwam.  
RESPONDENT1:Neen.  
 
INTERVIEWER: En heeft hij daar ooit over gesproken dat hij dat jammer vond?  
RESPONDENT1: Hij heeft alleen niet die zin gezegd… Hij moet waarschijnlijk wel een keer zeer buiten 
lijntjes gelopen hebben, je moet een keer denken dat je kunt studeren wanneer dat je wilt, hoeveel 
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dat je wilt en waar dat je wilt, en dat is door mijn verwonding hè. Hij was invalide, dus hij had 
invalide geld, waarschijnlijk heeft hij daar in zijn jonge jaren het gezin mee kunnen onderhouden, 
waarschijnlijk hè, al de examens die er waren deed hij mee en slaagde hij en ik weet nog op het einde 
moest ik een keer naar de bureau komen in Brussel, en ik ging dan naar Brussel, kom we gaan een 
keer rond hij had een bureau met tekenaars hè opstellers, hoe noemen ze dat de klerken, opstellers 
en dan nog een graad. En de chefs hadden ook een bureau apart en hij ook. Een chef bureau. Ik 
stelde me dat voor al een klein bureautje, hij had dat waarschijnlijk willen corrigeren en een keer zijn 
rijk tonen hè.  
Hahaha 
VROUW: Dat waren allemaal tafels. 
RESPONDENT2:Daar is nog een foto van.  
VROUW: Ja ja. 
INTERVIEWER: Hij had dus een heleboel mensen die voor hem werkten hè?  
RESPONDENT1: Het is dus zo, dat hij de administratie deed van de noord-zuid verbinding.  
INTERVIEWER: Ja dat had je verteld aan de telefoon hè, de noord-zuid verbinding hè dat zijn de 
treinsporen?  
RESPONDENT1: De treinsporen, de ondergrondse daar is hij mee begonnen.  
INTERVIEWER: Dat was Leopold, uhm dat was een persoonlijk project van een koning hè?  
RESPONDENT1: Dat weet ik niet. 
INTERVIEWER: Dat een koning dat wou realiseren.  
RESPONDENT1:De realisatie zal bij Leopold II geweest zijn, de derde heeft volgens het protocol niet 
veel gedaan hè. Die heeft meer in gevangenschap gezeten dan is iets anders.  
INTERVIEWER: Ja dat is waar. En was het zo dat je beeld was bijgesteld?  
RESPONDENT1: Jaja veel bijgesteld hè haha hij is dan op een bepaald moment, dat zijn zo van die 
dingen als je zelf op zo een bepaald moment komt dat je op de bureau moet komen om te tekenen 
en je geraakt er niet door enfin en je bent een dag in Brussel geweest, het ligt er nog éh het is niet 
dat iemand anders het mag doen of wilt doen hè. Wel dat was nu bij mijn vader ook éh.  
 
INTERVIEWER: Ja seg bijvoorbeeld als je vader dan moest eten.  
RESPONDENT1: Links!  
INTERVIEWER: Links, gebruikte hij mes en vork of?  
RESPONDENT1: Neen neen vlees moest voorgesneden worden voor hem.  
INTERVIEWER: Ja en wie deed dat dan?  
RESPONDENT1: Ons moeder.  
INTERVIEWER: Die deed dat dan in de keuken of aan de tafel zelf ofzo?  
RESPONDENT1: Aan de tafel zelf of in de keuken, weet ik dat niet. Dat moest gebeuren voor hem.  
VROUW: Maar aardappelen schillen deed hij wel.  
RESPONDENT1: Ja dat deed die met zijn linkerhand en hij kon zijn wil daar op in zetten, als hij dat 
wilden kunnen dan ging hij daar op oefenen.  
INTERVIEWER: Hm hm dus dan kon hij dat met 1 hand?  
RESPONDENT1: Neen neen hij hield de aardappel vast met de minste beweegbare vasthouden en 
met de andere schillen.  
 
INTERVIEWER: Moh, en zo naar de mobiliteit toe, zo rijden met de wagen of met de fiets?  
RESPONDENT1: Hij heeft nooit meer gereden. Hij kon dat, hij kon dat.  
VROUW: Hij ging altijd te voet.  
RESPONDENT1: Ja hij deed alles te voet.  
VROUW: Hij kwam te voet van Gent naar ons, naar Gent-Brugge  
RESPONDENT1: Ja en ook van zijn werk. Als hij werkte in Brussel dan kwam hij met de trein toe in 
Gent-Sintpieters station, wij zouden een tram nemen, hij niet, hij ging altijd te voet, alles.  
INTERVIEWER: Ja en waarom deed die dat?  
RESPONDENT1: Hij moest ganse dagen zitten, ter compensatie van de ganse dag te zitten.  
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INTERVIEWER: Ter compensatie, maar had hij een wagen?  
RESPONDENT1:Neen neen.  
INTERVIEWER: Maar dat hebben jullie nooit gehad?  
RESPONDENT1: Awel hij heeft onze gekocht.  
VROUW: Toen wij getrouwd waren. Die oude tauris  
RESPONDENT1:Die tauris ja.  
VROUW: Omdat hij buitenverblijf in Sint-Matinslaat om hem naar daar te voeren en zo.  
INTERVIEWER: Ja oke en naar dat buitenverblijf gingen jullie elk weekend?  
RESPONDENT1: Wel ja, het was normaal zo, in de zomerperiode Gent dicht en we zaten in het 
buitenverblijf. En als ik studeerde, dan bleven zij in Gent en verbleef ik daar alleen, potje koken alles 
en zo hè.  
INTERVIEWER: En was dat aan de Leie dan?  
RESPONDENT1: Neen! Het was gelegen op het hoogste punt van Sint-Martenslaan. Als ge de laan 
naar beneden gaat, dus daar was er een groot. 
VROUW: Heidebergen. 
RESPONDENT1: Heidebergen noemden ze dat en dat werd verkaveld, het eerste wat verder deed 
was een stuk kopen. Waarom om dat hij een helft bos wou en een helft boomgaarden hebben.  
VROUW: het was een half hectare.  
RESPONDENT1:Er is een bepaalde tijd geweest, dat de school gesloten waren omwille van een 
kinderziekte uhm kinderverlamming.  
INTERVIEWER: Polio.  
RESPONDENT1: Ja! En uhm dat was juist de periode dat ik ingangsexamen moest doen, dat was het 
eerste jaar dat ik studeerde.  
INTERVIEWER: Ah ja en dat weet je nog goed.  
RESPONDENT1:Ja!  
INTERVIEWER: Dat is een mooie plek ook hè.  
RESPONDENT2: Nu is het dat het sjiekste stuk van Sint-Martinslavere.  
INTERVIEWER: Is het waar?  
RESPONDENT2: Ja.  
VROUW:  Uw vader heeft dat gekocht voor de kinderen hè, George, voor u en Yvonne. Maar ja wij 
zijn dan getrouwd, Yvonne weg.  
RESPONDENT1: Ja en ik deed al het werk hè stond in die boomgaard een keer vol zaailingen van een 
eik. Wat zei mijn vader dan: ga een bijl kopen en allèè!  
INTERVIEWER: Jij moest dat doen.  
RESPONDENT1:knikt ja.  
VROUW: Hij moest al het zware werk doen en ja dat kon niet blijven duren hè en dan is dat verkocht 
geweest hè.  
RESPONDENT1: Dat waren schonen bomen hè, beukenbomen waar je rond moest om.  
RESPONDENT2: Ja dat was echt, ik heb daar schoon herinneringen aan.  
 
INTERVIEWER: En de oorlog was dat iets waar je vader soms iets over vertelden?  
RESPONDENT1: 14-18, daar zei hij weinig over. Één dink ik herinner ik mij, en waarschijnlijk om een 
terechtwijzing van mij of zoiets, maar uhm Réné, dat was waarschijnlijk in verband dat ik was aan het 
wenen ofzoiets, we moeten een keer zien hoe dat die jongens 18-19 jaar op een avond worden 
neergeschoten, hun been of hun arm er af hoe dat die hun moeders roepten, ze roepten niet om een 
dokter, ze roepen naar hen moeder: zei hij.  
VROUW: Ja dat heeft hij dikwijls verteld.  
INTERVIEWER: Ja?  
VROUW: Ja maar anders?  
RESPONDENT1: Ge moet daar een keer in liggen in dat lawaai, dat gekerm en dat hij een avond weer 
ergens anders was met zijn gedachten, een aso zoals ze zeggen hè, en dat hij toch herinnerd naar 
boven riepen.  
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INTERVIEWER: Maar voor de rest was dat een onderwerp waar dat die naar jullie toe weinig over 
vertelden?  
RESPONDENT1: knikt neen.  
INTERVIEWER: Waren er dingen in huis die aan de oorlog herinnerde? Een medailles of foto’s?  
RESPONDENT1: Ja vader had veel medailles mochten wij daar mee spelen. Dat was zo, mijn jongere 
broer zei op een bepaald moment dat hij niet zoveel gekregen had als ik en toch waar er iets was 
waar ons vader op waakte- hij zou met een apothekerbalans hebben afgewogen zo precies. En toch 
heeft hij dat gezegd.  
VROUW: Maar dat was ook dat wij die collectie postzegels werden toevertrouwd.  
RESPONDENT1: Ah ja ja.  
VROUW: Zo komt dat hè uhm en de dingen uhm de medailles en het is Louis die gezegd heeft goh 
Réné geeft die toch aan George. Het was nochtans beschreven door uw vader  
RESPONDENT1: Ja hij had dat helemaal beschreven dat bij mij moest, maar alleen voor de zagerij van 
de broer. Volgens mijn vader was dat geweldig hè, hij had dat verdient met zijn bloed. En uhm en de 
andere zaagt, en ik heb niet dezelfde afweking gemaakt, als ik maar van die zagerij af ben.  
VROUW: Maar hij had ook een oorlogsmeter hè, en dat zijn nog twee schilderijen die hij van zijn 
oorlogsmeter gekregen heeft. Die eerste geschonden van in het bombardement.  
INTERVIEWER: Ah ja die hingen ook op bij jullie thuis?  
RESPONDENT1: Jaja die hingen in de voorplaatsen. 
INTERVIEWER: De voorplaatsen dat is?  
RESPONDENT1: Goh uhm ik heb daar later een bureau van gemaakt, dat was één eerste ruimte, dan 
had je een tussenstuk en dan had je de living en de keuken.  
VROUW: Ah ja in dat huis van Gent-brugge. Maar in dat ander huis hingen ze in de leefkamer hè.  
 
INTERVIEWER: En had je vader nog contact met die oorlogsmeter dan nog nadien?  
RESPONDENT1: Ja he hij heeft haar nog geschreven en zo hè. 
VROUW: Ja hè.  
INTERVIEWER: Maar jullie hebben die nooit gezien? Of gehoord.  
RESPONDENT1: Neen maar er moet een Italiaanse oorlogsmeter geweest zijn dan hebben wij 
Italiaanse praline gekregen, dat weet ik!  
INTERVIEWER: Is het echt, dat stond plots bij jullie thuis. 
RESPONDENT1: Ja dat stond plots thuis.  
INTERVIEWER: En dan hebben jullie dat samen opgegeten?  
RESPONDENT1: Ja? Als ge jong zijt maakt dat niet uit hè. 
VROUW: Dat is nog van de oorlogsmeter, ik heb er nog één waar ze op staat.  
RESPONDENT1: Dat was denk ik Noortje Vandermeer of iets.  
 
INTERVIEWER: Daarjuist zei je dat je speelden met de medailles, wat speelde je daar dan mee?  
RESPONDENT1: Goh zo zelf aan doen en officieer spelen enzo al van die toeren hè.  
Toont een foto  
Mijn vader en ik en we gingen naar de mis.  
INTERVIEWER: En dit is de arm die verminkt was. 
RESPONDENT1: Ja de rechterarm.  
INTERVIEWER: De rechter hè – en u zei daarnet dat u ook herinneringen heeft aan uw grootvader?  
RESPONDENT2:Ik zie hem altijd zo in zijn zetel langs de stoof zat altijd zo vrij immobiel en zo streng. 
Het was niet zo iemand dat ge als kind, ja ge had daar ontzag voor, niet nochtans ik zou mij ooit 
herinnerd hebben mocht hij mij die arm getoond hebben. Maar die indruk, dat denk ik niet dat hij 
daar tegen ons ooit iets van gezegd heeft. En dat hij altijd druppels in zijn ogen moest krijgen, dat 
was het beeld, dat is zo het enige ja zo iemand waar je ontzag voor had als kind.  
 
INTERVIEWER: En gingen jullie dan vaak op bezoek?  
RESPONDENT2: Dat was om de week dat Bruno en ik gingen.  
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RESPONDENT1: De zaterdag.  
RESPONDENT2: Neen dat was de zondag als je les moest geven.  
VROUW:  Ja als je les moest geven en dat ik dan verlost was van eentje. En die mocht dan  
RESPONDENT2: Ik ging daar heel graag naar toe.  
INTERVIEWER: Is het waar? En wat deed u daar dan?  
RESPONDENT2: Dat was mijn meter, de tweede vrouw van opa, was mijn meter. Die deed zo heel 
creatieve dingen met mij, ze deed me haken en zo van die dingen. En ik herinner me ook dat ze een 
poppenhuis had zo een poppentheater met minipopjes. Die kon zo veel dingen.  
VROUW: Ja dat was van dat gouvernante geweest te zijn.  
RESPONDENT1: Die kon zeer goed haken hè want ik weet dat nog, onder de tafel in de eetplaats.  
RESPONDENT2: Ja die napkes onder dat glas!  
RESPONDENT1: Dat was een reuzen napke, omdat zo mooi te zien was er glas.  
RESPONDENT2: En een afternoontie, was dat de zondag of?  
VROUW: Dat was alle dagen.  
RESPONDENT1: Dat was alle dagen.  
RESPONDENT2: Ja daar keek ik altijd naar uit. Dat was ook altijd speciaal  
VROUW: Ja ze had een goeie bakker hè en dat was taartjes eten hè, dat was echt alle dagen hè  
RESPONDENT1: Om even te zeggen hè, ik was gelijk mijn vader niet meedeelzaam hè, ik ben een 
beetje verbeterd.  
INTERVIEWER: Ik merk er toch niets van? Haha. 
RESPONDENT1: maar uhm, om mij ongewild te doen spreken, dat deed ze met thee. Dan gingen we 
thee drinken dan nam ik voor om niets te zeggen en na een tijd zijt ge toch aan de babbel.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT1:Zo is het toch gaan keren met mij.  
 
INTERVIEWER: Is dat zoiets dat u zegt dat heb ik overgenomen van mijn vader?  
RESPONDENT1: Ja.  
INTERVIEWER: Dat je weinig mededeelzaam bent?  
RESPONDENT1:Goh ja dat is het aard van het beestje hè.  
VROUW: Maar op uw werk ook.  
RESPONDENT1: Ik ben een rustige man hè.  
 
INTERVIEWER: Zijn er nog zo andere dingen die je hebt overgenomen van je vader?  
RESPONDENT1: Goh ik weet niet ze. 
Hahaha  
RESPONDENT2: Ik denk wel dat we allemaal hetzelfde karakter hebben.  
VROUW: Ook streng hè.  
RESPONDENT1: En veel te voet gaan hè.  
VROUW: Jama ja dat is, is voorbij.  
INTERVIEWER: Wat zei u? 
RESPONDENT1: ook veel te voet gaan.  
VROUW: Maar dat is nu ook gedaan hè.  
INTERVIEWER: Hm hm. Ja in die zin herinneringen van jullie beiden aan Jules de Smet dan komen wel 
overeen? Als een vrij afstandelijk persoon, die wel aanwezig was in het huis;  
RESPONDENT2: Ik was eigenlijk te klein om het ten volle te weten, maar dat is gewoon een indruk die 
ik heb.  
INTERVIEWER: Natuurlijk, dus jij was dan aan het spelen aan de eettafel en hij zat dan in zijn zetel?  
RESPONDENT2: Ja hij altijd, of aan tafel met zijn postzegels.  
RESPONDENT1: Ja of in zijn dagblad.  
RESPONDENT2: Ja als wij aankwamen en hij was bezig met zijn postzegels dan deed hij dat altijd weg. 
hè ja.  
VROUW: Want ja daar mocht niemand aan komen.  
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INTERVIEWER: Ja dat was heel belangrijk voor hem?  
RESPONDENT1:Ja.  
INTERVIEWER: Waren dat postzegels die hij toe gestuurd kreeg of?  
VROUW: Jaja.  
RESPONDENT1: Maar ook enkel in België, hij kocht ook. Als ze uitkwamen, weet ik nog goed, dat er 
een papier lag met afbeeldingen binnenkwam en dan.  
VROUW: Omslagen opsturen, naar stations of gelijk wat en dat dan daar afgestempeld werd ik weet 
niet wat.  
RESPONDENT1: Er is een tijd geweest dat hij niet meer om de postzegels gaf maar op de stempel. Dat 
hij van al de postkantoren in België een stempel van hebben.  
Hahaha  
INTERVIEWER: Dan was hij toch heel ondernemd.  
VROUW: Dan waren er zo van die kaften.  
RESPONDENT1: Zo van die speciaal kaften.  
VROUW: hij had er zo 24, maar helaas niet zo goed bewaard, zo in plastiek.  
INTERVIEWER: Oei ja die moeten zuurvrij.  
RESPONDENT1: Ja door de vocht hè.  
VROUW: Hij had dat in plastiek gewikkeld. Ze werden allemaal bruin hè, ja kijk dan hebben we dat 
weggedaan voor wat we er nog van konden van krijgen. Ja het was te zot we konden het hier ook 
niet meer leggen.  
INTERVIEWER: Ja tis dat.  
VROUW: Als wij verhuisd waren, ja. Zo hebben we er nog een en ander hè van hem.  
RESPONDENT1: Wilt u nog een koffie?  
INTERVIEWER: dat mag, je mag dezelfde nemen hoor.  
VROUW: rechts is mannelijk, links is vrouwelijk.  
RESPONDENT2: moet ik u helpen pa.  
VROUW: Het is lang geleden dat hij zo gebabbeld heeft.  
INTERVIEWER: Hij weet er nog veel van hè.  
INTERVIEWER O: Ja amai.  
VROUW: Maar bah ja, het zijn nog dingen die ik nog nooit gehoord heb.  
INTERVIEWER: Allèè ja?  
VROUW:  Werd hier feitelijk ook nooit over.  
RESPONDENT2: Neen werd er hier nooit over gebabbeld.  
VROUW: Neen, over de tweede wereldoorlog zo ook niet hè.  
INTERVIEWER: Ja dat moet toch wel wat geweest zijn voor die man hè.  
RESPONDENT2: Verschrikkelijk.  
INTERVIEWER: Amai seg, ik kan met dat niet voorstellen dat je uw vrouw en uw twee kinderen.  
VROUW: Ja want je gaat je dagblad halen en ja.  
INTERVIEWER: en op zo een manier, ja en inderdaad dat dagblad halen.  
VROUW: Ja en je komt terug en het is allemaal voorbij. 
RESPONDENT2: Ja en al de vrouwen zijn weg, enkel de mannen bleven over dat geeft toch een 
speciaal gevoel, het gezin is dan toch heel anders.  
VROUW: Ze hadden een keer gevraagd voor een tentoonstelling en toen hebben ze ook veel dingen 
gekopieerd ook.  
 
INTERVIEWER: En de eerste vrouw van uw grootvader die had hij leren kennen na de oorlog of?  
RESPONDENT2:Dat weet ik niet. 
VROUW: Ja hij… 
RESPONDENT2: Ja hoe kan dat dan dat er dan foto’s zijn van hem in zijn uniform met haar?   
INTERVIEWER O:  Ja hier is hij in uniform.  
VROUW: Ja met zijn trouw denk ik.  
RESPONDENT2: Ah is met zijn trouw, dat je dan een legeruniform aan.  
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INTERVIEWER: Ik denk dat het kort na de oorlog is geweest, of tijdens de oorlog dan.  
RESPONDENT2: Heeft hij daar zijn medailles aan?  
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT2:  Dus dat zal dan na de eerste wereldoorlog zijn.  
VROUW: Kijk dat is zijn bureau dus, je moet goed zoeken waar hij zit ergens.  
RESPONDENT2: Het is zo dat ik mijn grootvader herinner, zoals die persoon zo.  
VROUW: Dat was met de eerste communie van Bart  
RESPONDENT2: Ja.  
INTERVIEWER: Het is al een groot verschil met deze foto hè, echt een groot verschil.  
RESPONDENT2: Ja.  
VROUW: Kijk dat is de tweede moeder.  
INTERVIEWER: Ah dat is de tweede vrouw. 
INTERVIEWER O: Ah ja.  
VROUW: Dat is met Louis. Awel kijk hier is de laatste foto die van hem genomen is met zijn bril. Dat is 
de laatste foto dat ze hebben.  
Koffie en taart bijvullen  
Respondent 1: Ja jij moet eerst nemen hè anders mogen wij niks pakken hè  
VROUW: Ah kijk dat is de wijding van de pater, ja die is zeven jaar geleden overleden. Die ligt in 
dingen, hoe noemt die begraafplaats? Réné hoe noemt die begraafplaats waar hij ligt in Leuven?  
RESPONDENT1: Dat is een begraafplaats waar al de paters liggen, allemaal geestelijke.  
INTERVIEWER: Ligt het in Leuven centrum.  
RESPONDENT1: Een beetje buiten Leuven, ik ben er met de bus gereden;  
INTERVIEWER: Heverlee misschien?  
RESPONDENT1: Ja dat kan, ik durf het niet te zeggen. 
VROUW: Het was met de bus.  
VROUW: Ja kijk hier is nog een ganse album. 
INTERVIEWER O: Amai zoveel foto’s.   
 
INTERVIEWER: Ik had daarjuist nog de vraag gesteld of dat uw vader zijn eerste vrouw al kende 
voordat hij naar de oorlog trok of dat die  
RESPONDENT1: Ik weet niet.  
INTERVIEWER: Of pas daarna?  
RESPONDENT1: Dat weet ik niet.  
VROUW: Ik denk er na.  
RESPONDENT1: Ik zou het niet durven te zeggen, ik heb ook geen aandenken aan haar  
VROUW: Dat zijn ze.  
INTERVIEWER O: Hier staat 1912 toch op?   
RESPONDENT1: Ah.  
RESPONDENT2: En vake die foto van het café?  
VROUW: Ja die zit er bij zenne- die moet hier bij zitten. Kijk!  
 
INTERVIEWER: Wat er soms in de andere interviews dat ik gedaan heb ook naar boven kwam is dat 
uhm de persoon, de invalide soldaat, nadien op 11 november nog speciale activiteiten deed.  
RESPONDENT1: doet teken van neen , zijn mond zit vol met taart  
INTERVIEWER: Maar dat was niet?  
RESPONDENT1: Hij had gedaan wat hij moest doen, punt aan de lijn.  
 
INTERVIEWER: Ja en het was niet of dat hij nog contact had met kameraden uit de loopgraven of?  
RESPONDENT1: Misschien één?  
VROUW: Misschien die brieven Réné, die in Ieper liggen.  
RESPONDENT1: Dat zit in de kaft dat gij hebt hè.  
RESPONDENT2: Ja. 
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RESPONDENT1: dat is gemaakt door een schrijnwerker van een vriend van papa  
RESPONDENT2: Demuldenaren?  
VROUW: En ook dat blauw servies was over gebleven is in het bombardement.  
INTERVIEWER: en die schilderijen dan?  
VROUW: Ja.  
INTERVIEWER: Dus met die Demuldenaren daar had hij nog contact mee?  
INTERVIEWER: Ja dat was ook iemand waarmee hij gevochten had tijdens de oorlog.  
RESPONDENT1: Ja en dat was van Ledebergen.  
RESPONDENT2: Ah ja dat is nu weg hè, nu is dat een heel nieuwe wijk hè daar aan de Bar.  
RESPONDENT1: De Franfare zoals ze zeggen.  
RESPONDENT2: Je kent het misschien niet zo . 
INTERVIEWER: Ledebergplein ken ik.  
RESPONDENT2: Awel ja van Ledeberg, de kerk achter u laat dan moet je onder de tunnel daar is nu 
een nieuwe wijk, daar was een fabriek van Demuldenaar, en die meubeltjes waren van voor de 
tweede wereldoorlog want die waren in het bombardement gebleven want die tafel was kapot, die 
was gebroken.  
VROUW: Een beetje kapot en een paar stoelen.  
RESPONDENT2: Dus dat was tussen de twee wereldoorlogen. 
VROUW: Ja.  
INTERVIEWER: Ja en die staan nu bij jouw thuis?  
RESPONDENT2: Ja de twee kasten staan bij mij, de tafel en een stoel bij Bart als hij dat nog heeft.  
RESPONDENT1:en gij?  
RESPONDENT2: Ik heb geen stoelen meer, er waren ook zo inlegstoelen maar die zijn ook weg. Die 
heb ik nooit gezien denk ik. Dus ja twee kastjes, hebben het overleefd.  
RESPONDENT1: Ik denk dat er vier stoelen van de zes kapot waren.  
VROUW: Maar wij hebben van die stoelen nog gehad hè, maar als we naar hier gekomen zijn is dat 
weg gegaan.  
RESPONDENT2:Ja die kastjes zijn al veel verhuisd. Die hebben op Latem gestaan, ook in garage, ook 
op mijn eerste appartement, bij bart en dan terug bij mij. Die zijn al overal geweest.  
VROUW: Het zijn schoontjes. 
RESPONDENT2: Zo heel typische kastjes met glazen enzo.  
VROUW: Dat is de eerste vrouw in een café hè.  
RESPONDENT2: Dat was aan het stadhuis Gent langs het Sint-Joris hof op de hoek café de turk, een 
legendarisch café, ik denk dat het nog altijd zo noemt.  
VROUW: Dat was voor de gezette burgers enzo hè. Die daar de zondag kwamen.  
RESPONDENT1: Ik ben daar maar één keer geweest. 
VROUW: Ben ik ook een keer mee geweest. Ah ja we waren al getrouwd hè. Kijk dat is van uhm de 
dingen ik ga dat hier bij steken, van het bombardement. Hier is in zijn vader. Want jullie mochten 
daar niet naar toe hè die begrafenis.  
RESPONDENT1:Neen…  
INTERVIEWER: Ah neen? Moh? Waar waren jullie dan?  
RESPONDENT1: Bij ons tante in Mariakerke. 
INTERVIEWER: En hoe kwam dat dan dat jullie daar mochten zijn.  
RESPONDENT1:Ik weet het niet?  
INTERVIEWER: Omdat ze jullie wouden beschermen of zo?  
RESPONDENT1: Awel ik denk dat het zo iets is. 
INTERVIEWER: Omwille van de grote emoties.  
RESPONDENT1: Ja ik denk dat het gewoonweg daarom is. Van de emoties. Wat ze me allemaal niet 
verteld hebben waar mijn moeder naar toe was en naar zusters op haar kamp waren geweest. 
Waarschijnlijk om ons te beschermen, van wat te sparen.  
INTERVIEWER: Ze hebben niet onmiddellijk gezegd dat ze overleden waren?  
RESPONDENT1: Ja…  
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INTERVIEWER: Ah moh.  
RESPONDENT1: Dat is niet goed.  
INTERVIEWER: Is het waar ja.  
RESPONDENT1: De tijd dat ge daar loopt dat ge denkt dat het dat zal zijn, maar misschien maak je 
niet op iedereen dezelfde indruk maar ik vind.  
 
INTERVIEWER: Herinner je nog het moment dat je wist dat ze effectief overleden waren?  
RESPONDENT1: neen… luistert ge hoort dat hè, ge loopt als klein kind ge hoort dat allemaal zulle, 
kunt gij ook besluiten maken hoor als ge negen jaar zijt.  
VROUW: 11 jaar. 
RESPONDENT1: Als ze vertellen dat het manneke van niks wist dat is niet waar, als kinderen kunnen 
veel inleven hoor.   
INTERVIEWER: Ja ja dat is zo, eigenlijk denken ze dat je kinderen om de tuin kunt lijden.  
RESPONDENT1: Neen neen.  
INTERVIEWER: Maar ze hebben dat snel door hè. 
RESPONDENT1: 9 van de tien keer gaat het over gevoelsmatige kwesties. En dat ge nooit iemand 
kunt pijn doen door iemand te kort te doen, of juist kwetst.  
 
INTERVIEWER: En uw vader zei dat ook in het begin dat  
RESPONDENT1: knikt ja.  
 
INTERVIEWER: Zijn er nog zo herinneringen die je hebt aan je vader? Die je zo direct bij u 
opschieten?  
RESPONDENT1: Niet direct, maar nu we zo bezig zijn over Mariakerke overloop, van die dingen dat ik 
weet dat ik mijn vader heel hard gekwetst moet hebben. Dat is uhm met mijn jongste broer spelen 
en hij geblinddoekt en ik leidt hem, je moet naar links en naar rechts. En ik was met mijn gedachten 
ergens en ik heb hem ergens laten tegen lopen, ik heb hem tegen een venster laten lopen. Zo een 
grote venster kapot hè, op het einde van oorlog, kan je niet gemakkelijk aan. Dat aanzicht van een 
gebroken venster. Dat zijn dingen.  
INTERVIEWER: Daar was je vader heel kwaad voor?  
RESPONDENT1: Wel hij niet kwaad, ja hij was kwaad, maar hij heeft dat niet met zoveel woorden 
gezegd. Ik weet dat hij daarna geweend heeft, ik zie hem nog lopen diep in de tuin, hè al van die 
toeren, dat zijn dingen die zo bij blijven. Voor hem was dat een associatie dat venster en Gent-Brugge 
die kapot was. Het was niet zijn venster, het was die van mijn Peter waar hij uhm waar hij mocht 
thuis zijn.  
INTERVIEWER: Hij liep naar achter in de tuin omdat hij niet wou dat jullie hem zagen wenen?  
RESPONDENT1: Ja . 
INTERVIEWER: Ja u zei daarnet aan het begin van het gesprek, dat je dat een paar keer hebt 
meegemaakt?  
RESPONDENT1: Ja.  
INTERVIEWER: Kan je nog zo momenten herinneren dat je nog een keer die emoties had?  
RESPONDENT1: Awel uhm ik heb het vandaag nog aangehaald.  
Denkt diep na.  
Ik ben het vergeten.  
RESPONDENT2: Awel misschien als er zo ruzie was op latere moment dat.  
RESPONDENT1: Daar heeft hij niet geweend. Met wat Kathleen verteld, dat is op Latem, dus uhm 
iedere keer daar gaan werken, niet dat het tegen men zin was, maar het was toch een halve hectare, 
het is toch wel wat om te onderhouden.  
INTERVIEWER: Dat is toch de moeite. 
RESPONDENT1: Dat was mijn schoonbroer, Tony een italiaan, in ieder geval was het zo, dat de 
kinderen waren aan het spelen in de bomen kruipen en met een denneappeltje gooien. En dan was 
hij ge moet studeren, in de vier, vijf, zes, ge hebt op ons kosten geleefd en gestudeerd. Ge moet niet 
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vergeten ze hebben dat huis verkocht aan die charlatan om die belgisch te laten leren, en dat gaat 
dan terug naar Italië, de grote man uithangen. 
VROUW: En toen is het ontploft.  
RESPONDENT1: En  dan zei hij iets in de stijl van dat ik geen kinderen kon opvoeden. Dat was voor mij 
een beetje te veel, ik zeg tegen ons vader punt aan de lijn, ze hebben dat niet zo goed begrepen. En 
dan zal ik waarschijnlijk men vader heel veel pijn hebben gedaan.  
VROUW: Hij heeft nog een keer geweend. En dat was mijn man was zeer streng hè en de kinderen 
schrijen dan moesten ze je laten schrijen en ze kregen een toetjes en ja ze hebben alles gehad en 
uhm en laten schrijen. En mochten we daar een keer een week of veertiendagen naar toe uhm en 
hadden wij allemaal ons eigen kamer, hadden ze kamers bij gebouwd voor de kinderen en uhm 
opeens begon ons vader te schrijen omdat gij onze Bruno, ik denk dat het Bruno was, dat je die zo 
liet schrijen dat kind. Hij was peter van Bruno hè en Bruno is ook het oudste kleinkind hè en hij ook 
maar aan het schrijen, hahah. En hij mocht hem niet uit zijn bed halen. En toen begon hij te schrijen 
en toen heb je Bruno toch maar uit zijn bedje gehaald. En ons vader och gerne met zijn Bruno en dan 
schrijen met Bruno. Dan heb je hem ook doen schrijen. Zo streng jong.  
INTERVIEWER: Dat is een beeld dat niet echt bij een vader past hè dat die in tranten uitbarst.  
RESPONDENT1: Neen maar die mens heeft wat meegemaakt. 
RESPONDENT2: Ja en met wat ouder worden die emoties.  
VROUW: Mijn vader heeft geschrijd toen dat ik trouwde. Ik was de jongste en ja ik hielp een zaak, 
want wij hadden een grote zaak, en alleen op de buiten en ja dat is mijn beste die ik verlies zei hem  
Haha. 
INTERVIEWER: dat moet vreemd zijn voor een vader hè  
VROUW: Achteraf was hij toch content, hij had een goede schoonzoon waarmee hij goed kon 
babbelen hè.  
RESPONDENT1: Voor zover dat hij babbelde hè  
VROUW: Als het over de melkerij en zo ging!  
INTERVIEWER: Ik denk over het algemeen dat het een periode was dat mannen minder openhartig 
konden zich gedragen ook. Ze kregen dat niet mee in hun eigen opvoeding, ik denk dat het nu al 
helemaal anders is hè, mede door de emancipatie van de vrouw.  
RESPONDENT1: Ja.  
Hahaha 
VROUW: Ja.  
 
INTERVIEWER: Hoe kijk jij er naar wat jouw vader gedaan heeft in de eerste wereldoorlog?  
RESPONDENT1: Ik weet niet, hij heeft gevochten en veel afgezien. Geen moeite gespaard voor het 
gezin, om het gezin vooruit te helpen. Veel gedaan enfin ja hij keek enfin het is strijdvaarder  
INTERVIEWER: Het is wel iemand naar opkeek.  
RESPONDENT1:Ja orde en tucht.  
INTERVIEWER: Orde en tucht ja. Heb je nog zo moment, daarjuist verwees je naar de momenten dat 
je gestraft werd, kan je nog voorbeelden geven van straffen die jullie vader gebruikten om jullie terug 
in gareel te krijgen.  
RESPONDENT1: Ik weet niet, het zullen er teveel zijn.  
INTERVIEWER: Diegene die het meest werd toegepast. 
RESPONDENT1:We kregen af en toe een pak slaag gekregen.  
VROUW: Ja toen was dat zo.  
INTERVIEWER: Hoe ging dat dan?  
RESPONDENT1: Weet ik niet, het is een keer geweest van, kom een keer hier, ik ga je geven wat je 
verdiend en dan was dat op de broek. Maar als dat feitelijk een keer omschoot dan gaf die dat ook 
een keer op je kaak hè.  
INTERVIEWER: Ja dat was niet met een soort regel, want dat hoor je soms ook.  
RESPONDENT1: Neen.  
VROUW: Dat was op school. 



 
272 

INTERVIEWER: Als je gestraft werd was het niet dat je apart moest gaan staan, maar dat je.  
RESPONDENT1: Neen  
INTERVIEWER: Pandouri krijgt.  
RESPONDENT1: en dan vergeten, het is vergeten maar als je het wilt herhalen dan weet je wat er te 
wachten staat.  
INTERVIEWER: Ja dat was een heel andere tijd hè, als je dat nu moest doen  
RESPONDENT1: Ja.  
VROUW: Ik moest op mijn knieën gaan zitten als ik straf had.  
INTERVIEWER: Is het waar?  
VROUW: En gij op uw knieën op uw klompen, op school was dat.  
INTERVIEWER: Van de leraar. 
RESPONDENT1: Ik haalde ook wat toeren uit ook hè, dat was nog met kachels en met kolen hè dus ik 
zat vanvoor en der was altijd een leraar die pakte men pen en dan draaide die dat zo en dan was hij 
er mee weg en dan moest ik mijn pen gaan halen bij een andere. En op een keer ha dik er zo een 
kooltje gelegd en hij pakte dat aan zijn gezicht, veel lawaai, toen heb ik er voor kunnen opdraaien 
natuurlijk. Zo een hele klas die lacht haha.  
INTERVIEWER: Dan moest je in je klompen gaan zitten?  
RESPONDENT1:Ja.  
INTERVIEWER: Ja dat doet waarschijnlijk wel pijn.  
RESPONDENT1: Ja ja. 
VROUW: Wij moesten op de treden ja, en als je dan een keer durfde om te kijken in de klas dan werd 
je gestraft. 
INTERVIEWER: Als je dat nu doet als leerkracht wordt je van school gestuurd.  
RESPONDENT1: Ah neen dat is niet pedagogisch.  
Hahaha  
Dat is het grote woord, dat is niet pedagogisch, daar kan je alles mee oplossen.  
INTERVIEWER: Dat leren wij aan de studenten hè.  
INTERVIEWER O: Ja!  
INTERVIEWER: Hier staat het nog niet in de wetgeving, in Zweden bijvoorbeeld daar staat in de 
wetgeving dat geen lijfstraf mag toedienen. Zelfs geen pedagogische tik, goed bedoeld mag ook niet.  
RESPONDENT1: Je moet weten en waar hè, voor een ganse gemeenschap zoals een klas is dat niet 
goed. Maar directe verhouding, een moment voor iemand die opstandig is, moet je dat ook maar 
kunnen vergeven ook hè.  
 
INTERVIEWER: Ja natuurlijk, Is je vader iemand waar je nog veel aan terug denkt?  
RESPONDENT1: Veel goh, dat zijn gelegenheden hè, ik kan niet zeggen dat het stelselmatig is  
INTERVIEWER: Op sommige moment.  
RESPONDENT1: Ja.  
INTERVIEWER: En zijn er zo speciale momenten?  
RESPONDENT1: Goh niets dat je u zelf verwijt en dat hij dus bijvoorbeeld standvastigheid of uhm zo 
zaken. Voorbeeld geven hè.  
INTERVIEWER: Jajaja. 
RESPONDENT1: Zo.  
INTERVIEWER: Dus momenten dat je denkt dat jij te weinig deed maar dat je vader dat wel meer had 
zo?  
RESPONDENT1: Jaj.a  
INTERVIEWER: Ja dat is confronterend hè. 
RESPONDENT1: Ja en de vragen die je soms stelt, ja hoe kom je zo tot een bedenking op zo een 
ogenblik? Ik versta dat niet zomaar, dat gebeurt op dat moment kan je dan stellen dat allèè ja  
INTERVIEWER: Waarom?  
RESPONDENT1: Ja waarom, als ik een groot pedagoog zou zijn, dan zou ik zeggen je krijgt het 
voorgegeven en je past het niet toe.  
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VROUW: Je hebt al een boek geschreven uhm wat was weer de titel? 
INTERVIEWER: Ik heb recentelijk een boek geschreven de verminkte stilte.  
RESPONDENT2: Ja inderdaad- ik zie dan altijd die postzegel voor mij van de oorlogsinvalide, er was zo 
elk jaar een postzegel van de oorlogsinvaliden. Zo die typische, zo een man met een lange mantel en 
die staat daar zo wat gebogen, ja ken je die poster nog?  
INTERVIEWER: Ja ja. 
RESPONDENT2:  Ik zie altijd die poster voor mij als ik aan oorlogsverminkten denk.  
INTERVIEWER: Hoe komt dat?  
RESPONDENT2: Ja door die postzegels van bompapa en ja als kind spaarde ik dan ook een beetje 
postzegels en dat waren dan ook uhm foldertjes met de uitleg van de postzegel en je kon dan die 
postzegel dan inplakken. En als hij dan over had kreeg ik dat ook.  
INTERVIEWER: Ah ja dat is een postzegel dat je nog goed herinnerd?  
RESPONDENT2: Ja ja iets van de oorlogsverminkten was dat zoiets?  
INTERVIEWER: Ja dat is wel interessant.  
VROUW: Dat is zijn geschrift hè.  
RESPONDENT2: Uw handtekening lijkt op elkaa.r  
RESPONDENT1: Ja wij hebben allebei een korte naam.  
RESPONDENT2: Dat is just.  
RESPONDENT1: Ons vader was bureauchef, dus die moest heel wat handtekeningen zetten.   
INTERVIEWER: Ja dan kon hij best eentje hebben dat snel kon gaan.  
RESPONDENT1: Ik heb stukken gezien waar hij toen nog redelijk kon schrijven Jules Smet, maar uit 
die kan je dat niet meer opmaken hè.  
INTERVIEWER: Hm.  
RESPONDENT1: Dat is zijn vorm van handtekenen. 
INTERVIEWER: Ik vind het wel interessant dat je die vorm van postzegel nog zo kan herinneren.  
RESPONDENT2: Ja het is ook, ik ben de laatste generatie die nog echt mensen gezien heeft van de 
eerste wereldoorlog. Ik heb ze gekend. Nu is dat niet meer. En dat maakte toch een indruk op mij. Op 
mijn kamer heeft er ook heel lang een foto gestaan, waar die nu is dat weet ik niet, een geschilderde 
foto van bomma en bompapa, zo ja overschilderd zodat het een kleurfoto lijkt. Waar dat naar toe is 
dat weet ik niet?  
VROUW: In een van zijn mappen?  
RESPONDENT2: Ik vond dat zo schoon hè, ik weet niet waar het naar toe is.  
VROUW: Ik heb hier dat boek, zou je graag dat boek willen hebben, voor een keer te lezen dan?  
INTERVIEWER: Maar ik kan altijd een exemplaar opsturen als je dat graag wilt. Ik denk wel dat ik 
eentje nog heb, wacht dat is in frans.  
RESPONDENT1: Je moet maar zeggen hoeveel hè.  
INTERVIEWER: Ik zal eens zien of ik nog een exemplaar op de kop kan tikken via de uitgeverij, dan 
stuur ik dat sowieso op, als dank. Voor het gesprek.  
RESPONDENT1: Neen, neen moest ik het niet graag doen dan was de deur niet open geweest  
INTERVIEWER: Het is misschien wel interessant voor jullie, want daar beschrijf ik over het Port-Villez 
waar hij ook geweest is.  
RESPONDENT1: Jaja.  
INTERVIEWER: Dat beschrijf ik, en waarom ze dat hebben opgericht, wat waren de bedoelingen en 
hoe heeft dat gefunctioneerd tijdens de oorlog. En hoe hebben ze die mensen teruggehaald naar 
België want dat was niet zo evident.  
RESPONDENT1: Neen, want hij had nog een keer dienstgedaan, dan is hij nog een keer gekwetst en 
dan is hij naar Engeland en dan terug. Van zover ik mij kan herinneren van alles dat ik kan 
samenbrengen. Van gehoord of gelezen hebt. 
INTERVIEWER: Wat natuurlijk ook is, ik heb in Ieper foto’s gemaakt van die dagboeken van uw vader. 
Hebben jullie daar de kopieën van? Anders bezorg ik dat ook hè.  
RESPONDENT2: Ja dat zou ik wel tof vinden.  
INTERVIEWER: Anders heb je dat niet meer hè.  
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RESPONDENT1: Ja voor haar hè.  
RESPONDENT2: Ja van die kranten heb ik kopijen laten maken. Die oorlogskrantjes waar voor hij.  
INTERVIEWER: Hij schreef voor de Belgische verminkten hè? De kranten van de nationale federatie?  
RESPONDENT1: Jan de Nijve. 
INTERVIEWER: Maar inderdaad hij deed dat onder een pseudoniem.  
RESPONDENT2: Dat hebben we niet gekopieerd dat waren er te veel ook hè. 
VROUW: INTERVIEWER: Ah ja die zaten daar niet in dat dossier.  
RESPONDENT2: In Ieper?  
INTERVIEWER: Neen dat heb ik niet gezien.  
RESPONDENT2: Ah? Ik heb die nog gezien vroeger, dat was geen grote krant dat was zoiets in een 
hoekje Jan de Nijs.   
INTERVIEWER: Want die krantjes heb ik ook een digitale kopie van al die exemplaren van 1917 tot 
1940. Dat kan je sowieso terugvinden. 
RESPONDENT2: Oh dat zou ik toch graag willen.  
INTERVIEWER: Ja dan stuur ik je dat op hè, zet dat mee in je mail en dan. Als je uw emailadres 
meeneemt.  
Nemen een stukje papier en pen  
VROUW: Ah ik heb van alles een kopij gemaakt.  
RESPONDENT2: Ah dan hebben we het toch allemaal.  
VROUW: Ja een fotokopij van gemaakt, en de origineel daar gelaten.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT2: Het is wel makkelijker via pc hè.  
VROUW: Van zijn dagboek ook, dat zit er allemaal in hè.  
INTERVIEWER: Ja dat zijn de stukken die ik gezien heb.  
VROUW: Ja ze bewaren dat zo hè.  
INTERVIEWER: Ja dat zijn die krantjes. Hier schrijft hij zelfs met zijn gewone naam. Die krantjes heb ik 
niet. 
VROUW: Ja want die liggen ginder. 
INTERVIEWER: Dat is vreemd? Dat zat niet in dat dossier.  
RESPONDENT1: Je moet ze maar een keer lenen. 
INTERVIEWER: Ja dat is goed. – dat zijn de brieven dan waarschijnlijk. Ja – dat zit er niet bij dat is raar.  
RESPONDENT1: Moeke als we het meegeven met meneer, dat hij kopijen kan maken op het werk, 
dan reken ik erop dat je dat terugbezorgd haha. 
INTERVIEWER: Mocht dat kunnen – wat ik zou kunnen doen hè, wij hebben een kopieerapparaat dat 
verbonden is met een scanner, en dat is eigenlijk wel makkelijk je maakt een fotokopie en dat maakt 
dan ineens een pdf-bestand ervan. Dan zou ik een pdf kunnen maken en doorsturen.  
VROUW: Ja dan hebben de andere kinderen dit ook.  
INTERVIEWER: Ja het zou me zeker interesseren maar jullie moeten natuurlijk ook weten of jullie dat 
zien zitten hè.  
VROUW: Als we het terug krijgen. 
RESPONDENT1: Zien we dat zitten.  
INTERVIEWER: Ja, mijn zus woont hier in Gent-Brugge aan het oud voetbalstadion. Daar kom ik om 
de maand, en dan breng ik het terug binnen.   
VROUW: Dan ga ik gans die doos meegeven.  
INTERVIEWER: Ik zal jullie dan ook – het is goed dat jullie dat allemaal zo goed hebben bijgehouden, 
dat is tof amai.  
VROUW: Ah ja – ik weet niet of je nog iets moet weten?  
INTERVIEWER: Denk jij nog aan iets dat je wilt vragen?  
RESPONDENT1: Ah ja want ik heb holde de bolder verteld.  
INTERVIEWER: Ik vond dat eigenlijk niet.  
VROUW: Je hebt dat goed gedaan.  
INTERVIEWER: Want aan de telefoon zei u dat jullie niet meer zoveel herinneringen hadden.  
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VROUW: Maar eens dat je dat begint te vertellen, komt dat allemaal naar boven.  
INTERVIEWER: Ja dan komt het precies naar boven hè. Daarom stuurde ik ook een beetje aan dat het 
niet slecht was om elkaar te zien, dat het toch makkelijker spreekt.  
VROUW: Er heeft nog iemand ooit gevraagd om te komen, maar die is dan nooit gekomen, dat was 
voor haar thesis.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
VROUW: Maar dat is jaren geleden, en dat was langs Bruno’s kant.  
RESPONDENT1: Ja.  
VROUW: Dat was langs Bruno, en die had dat gevraagd voor haar thesis, maar ze is nooit afgekomen.  
INTERVIEWER O: Hier is het trouwboekje.   
INTERVIEWER: Ah het trouwboekje – dat is toch speciaal om vast te hebben, dat is zo oud  
RESPONDENT1: Dat is geschiedenis is. Het hangt waarschijnlijk van persoon tot persoon af, de een 
ziet dat als iets technisch de ander vindt dat iets gevoelsmatig. 
VROUW: Dat is van Louis, en dat zijn de spaarboekjes van uw zus.  
RESPONDENT1: In onze tijd moest je dat hebben op school he.  
VROUW: Gemeenteschool, eerste prijs godsdienst?  
Haha  
INTERVIEWER: Jij niet? was u geen goede student? 
RESPONDENT1: Dat is iets ander hè.  
INTERVIEWER: Niet voor godsdienst haha. 
VROUW: Dat is van uw moeder, van 1903. 
RESPONDENT1: Ah ja de meisjesschool van Gent, in die tijd zouden we niet naar gemeenschool 
gemogen hebben.  
INTERVIEWER: Dat was strikt gescheiden dan. Dat was heel belangrijk, die waren ook heel streng hè  
RESPONDENT1: ja straffe regels. We wisten niet beter hè.  
INTERVIEWER: Ik ben misschien nog wel aan iets aan het denken, maar los van dit onderzoek. Je zei 
dat je naar de scouts ging hè, ik zag het op de foto.  
RESPONDENT1: Vanaf zes jaar bij de welpen, ik ben tot de voortrekkers geraakt. Ik heb dus al de 
stadia doorlopen.  
VROUW: Uw zussen waren ook welpen geweest. Yvonneke en Marieke.  
INTERVIEWER: Heb je daar goede herinneringen aan?  
RESPONDENT1: Ja, al men kinderen zijn bij de scouts gemoeten.  
INTERVIEWER: Is het waar?  
RESPONDENT2: Ja het is waar, ik heb met herpakt en ben zelfs oud-leider geweest. Charlotte ook, die 
was ook een keer geweest, dan niet want ze vond het niet leuk, en dan toch gebleven.  
RESPONDENT1: Ik vind dat iets zeer goed de scouts.  
INTERVIEWER: Waarom precies?  
RESPONDENT1: Ge leeft met een patrouille, je leeft niet als individu, ge leert dat je rekening moet 
houden met een ander. Dat is zeer goed. En ook dat er niet altijd een straf bij staat. Het is voor het 
goed van de gemeenschap, en je zal er zelf ook welvaart bij hebben.  
VROUW: Iedereen is geweest, buiten Marc onze jongste kleinzoon.  
VROUW: Jorne en Stijn ook niet.  
INTERVIEWER: Was het ook iets dat uw vrienden ook deden.  
RESPONDENT1: Uhm ik ben ervan thuis uit. Ik wou naar de scouts en thuis hebben ze me ernaartoe 
gedaan.  Maar vrienden, ik heb daar vrienden gemaakt, en ook veel vrienden uit het oog verloren.  
VROUW: Je hebt toch nog lang uitnodigingen gehad voor bijeenkomsten?  
RESPONDENT1: Ja dat was in Gent-Brugge, dat was na het bombardement, dus ze kenden ons. En 
regelmatig gevraagd geweest, ga je er regelmatig geweest en dan ja mijn vrouw had geen 
jeugdbeweging gekend en dan.  
VROUW: Jawel, ik zat bij de vksj. 
RESPONDENT1: Pfff…  
Hahaha  



 
276 

RESPONDENT1: Dat is geen jeugdbeweging. Het zal goed geweest zijn voor u.  
VROUW: Dan kon ik een keer buiten, dan zat ik niet in het pensionaat.  
INTERVIEWER: Haha, ik zat vroeger in de zee scouts. En nu gaat mijn zoon naar de Chiro. En dat is ook 
een beetje zo, waarom ga je nu naar de Chiro. Maar ja al zijn vriendjes gaan daar.  
Gaan verder over de scouts van Brugge  
Jullie gingen toch ook op kamp?  
RESPONDENT1: Ja dat wel, dat was patrouille en in een tent slapen.  
Over de zoon van de professor  
Daarmee begrijp ik wel het belang dat jouw vader had voor het leren lezen en schrijven dat herken ik 
ook wel bij mij zelf, ik vind dat ook belangrijk.  
VROUW: Kathleen heeft veel geleerd aan onze Bart hè.  
RESPONDENT 2: Waren wij al van kleins af aan in de bibliotheek van Gent-Brugge.  
INTERVIEWER: Jullie hadden twee kinderen?  
RESPONDENT1: Drie.  
VROUW: Eentje die in Affligem woont . 
RESPONDENT1: Dat is de oudste.  
RESPONDENT2: Wij kregen nooit geweren om mee te spelen hè?  
VROUW: Neen nooit.  
RESPONDENT2: Dat hebben wij nooit gekregen, als meisje heb je daar niet zoveel behoefte aan maar 
de jongens vonden dat wel leuk. En toch is Bart naar het leger gegaan hè  
RESPONDENT1: Dat hadden wij nooit gedacht éh, nooit. Zo een braaf manneke wou naar de militaire 
school.  
VROUW: Goh en wij altijd tegen elkaar het is te hopen dat onze Bart nooit naar het leger moet. En 
dan kiest hij er toch wel voor?! Dat was echt.  
INTERVIEWER: Je hebt dat toegelaten?  
RESPONDENT1: Natuurlijk.  
INTERVIEWER: En wat is die dan geworden?  
RESPONDENT2: Officieer iets in de luchtmach.t  
RESPONDENT1: Die is gebleven tot kapitein. En dan is hij beginnen te werken. Ik denk dat hij na 
militaire school nog zeven jaar moesten dienen en dan.  
VROUW: Omdat…  
INTERVIEWER: Hij daar naar school is geweest.  
VROUW: Ja ze zeggen altijd ze verdienen, maar ze moesten kleren kopen, hun verblijf betalen, 
boeken betalen.  
INTERVIEWER: Ah ja.  
RESPONDENT1: Ze krijgen dat niet hè.  
VROUW: Ja, ze verdiende maar dat ging praktisch allemaal naar hun huishouden.  
RESPONDENT1: Die jongens gingen ook uit hè.  
VROUW: Bart was zo geen uitgaander, of toch niet dat we weten.  
INTERVIEWER: Haha, jij misschien wel?  
RESPONDENT1: Ik zou het spijtig vinden mocht hij niet uit geweest zijn.  
INTERVIEWER: Ze moeten ook hun vleugels kunnen uitslaan hè.  
RESPONDENT1: Ja zijn dat ook andere toestanden hè.  
 
INTERVIEWER: En denk je dat geen geweren of oorlog gerelateerd speelgoed gaven dat te maken 
had met wat je vader had meegemaakt.  
RESPONDENT1: Misschien wel, het zal wel zeker niet mijn vader zijn die gegeven.  
RESPONDENT2: Bruno en ik zijn de oudste wij hebben dat nooit gehad, wij hebben nooit met 
soldaatjes gespeeld, Bart wel hè. Hij doet nu zelfs war gaming dat is zijn grote hobby hè.  
VROUW: een speciale kamer hè.  
RESPONDENT2: Hij heeft zo een speciale kamer met ganse legers, en hij is daar echt mee bezig. Wij 
zijn daar mee van weg gehouden dan Bart.  
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VROUW: Hebben wij toch een fort gehad.  
RESPONDENT2: Ja ma een fort? Dat is zoals een boerderijtje.  
INTERVIEWER: Ja met zo ridders. 
RESPONDENT2: Ja met zo ridders enz., dat is geschiedkundig.  
INTERVIEWER: haha  
VROUW: Ja ons Bart heeft een heel grote kamer, zo groot als de living, en dan gaat hij naar 
conventies enz.  
INTERVIEWER: Dat is een grote sport.  
VROUW: En achter glas zitten al zijn soldaatjes.  
RESPONDENT1: Ganse legers, van napoleon. 
RESPONDENT2: Ik heb het nog niet gezien zijn kamer.  
INTERVIEWER: Ja het is misschien nog wel interessant dat het misschien nog door zindert op het 
niveau op het speelgoed aan je kinderen. Daar had ik nog niet over nagedacht.   
VROUW: Het is ook hè, wanneer is hij er mee begonnen? Ah ja toen we nog in Gent woonden.  
RESPONDENT1: Ja dat is goed, dat je ziet dat je een opvoeding krijgt thuis, maar uw vrienden van 
school en die van de scouts zijn allemaal, ik vind dat goed dat er dan zo een tegengewicht is zoals de 
scouts t.o.v. de school. Niet dat ze persee iets anders leren, maar dat ze patrouille. Op school is het 
gecompliceerd, je moet de eerste zijn en zoveel punten halen. Dat heb je bij de scouts niet.  
INTERVIEWER: Was de scouts een soort van uitlaatklep?  
RESPONDENT1: Neen niet speciaal. 
VROUW: Uw zussen waren er ook hè.  
INTERVIEWER: Wat was uw totem weet je dat?  
RESPONDENT1: Ik heb geen totem gekregen  
INTERVIEWER: Is het echt?  
RESPONDENT1: Bij mijn bombardement ben ik drie keer verandert van groep en ik ben er altijd 
tussen gevallen. En uhm mij speelde dat niet dat ik geen totem had.  
INTERVIEWER: En je bent veranderd omdat je.  
RESPONDENT1: Ik ging ergens anders wonen.  
VROUW: Had jij een totem?   
RESPONDENT2: Vaardige bever haha. 
Nog verder over de scoutsindelingen.   
RESPONDENT1: Zeiden ze altijd dat je speciaal waard, je bent zo jong maar dan toch  
INTERVIEWER: Wat bedoel je daar mee.  
RESPONDENT1: Dat onze scouts niet van een parochie afhangt of van een school, wij waren de 
onafhankelijke hè, en als je onafhankelijk zijt moet je altijd de beste zijn. Ook al ben je een scouts 
groep dat zat er toch in. We zoude n ons zeer hard geschaamd hebben als we niet de beste zouden 
zijn.  
Zee scouts  
Het is iets dat toch wel bij blijft, dat je dat later kunt zeggen dat je dat hebt gedaan.  
INTERVIEWER: En ben je later in de leiding gegaan?  
RESPONDENT1: Ja ik ben nadien in de leiding gegaan, een tijdje leiding geweest.  
INTERVIEWER: Voor de kleintjes?  
RESPONDENT1: Voor de jong verkenners. Wat ik wel een paar keer heb gedaan is werkkamp of voor 
een parochie, dat de jong pastor vroeg om te helpen.  
INTERVIEWER: En was dat een werkkamp hier in België?  
RESPONDENT1: Ja hier in het Gentse, het is bijvoorbeeld een jaar over twee voor het ACV geweest, 
dat ze in de Ardennen verbouwingen deden. En er moesten eer grondwerken gebeuren en awel 
daarvoor lieten ze de scouts gaan hè.   
RESPONDENT2: En van de kluizen in Sint-Joris Weerdt?  
RESPONDENT1: Ja, dat waren leidingen hè  
INTERVIEWER: Die moest je daar gaan leggen.  
RESPONDENT1: Geen leidingen hè, dat waren speciale kampen voor leidinggevers.  
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INTERVIEWER: Ah zo ja.  
RESPONDENT1: Ik heb er zo een paar meegeholpen.  
Over de winkels zoals MACRO  
INTERVIEWER: Als u op drie keer verhuisd bent op korte tijd verhuisd bent, moet toch niet simpel zijn 
om je weg te vinden.  
RESPONDENT1: Neen dat was telkens opnieuw mijn weg zoeken. Andere mensen, pfff.  
Verkaveling  
Vleermuizen  
Mussen  
INTERVIEWER: ik denk dat het vroeger ook wel anders was dat de mensen veel dichter bij de natuur 
stonden.  
RESPONDENT1: Ja. 
INTERVIEWER: Zo meer contact met de natuur. 
RESPONDENT1: Ja leven met de natuur mee.  
INTERVIEWER: Ja.  
RESPONDENT1: Ja na het bombardement bij mijn Peter gans die gemeenschap had dat, leven met de 
natuur mee, dat is een beweging die je anders niet had meegemaakt.  
INTERVIEWER: Dat is helemaal anders, als je moet werken op het veld.  
RESPONDENT1: De eerste zijn getrokken, doe gij nu een keer, ge gaat dat ziet dat paard heeft dat al 
zo vaak voorgetrokken heeft dat paard en doet met u, je moet een keer kijken dat is niet schoon of 
evenwijdig het is niet van dezelfde diepte, dat is echt erg.  
INTERVIEWER: Ja dat is raar, en dat was nog met paard en ploeg?  
RESPONDENT1: Ja. 
VROUW: Dat was op de boerenbuiten daar.  
RESPONDENT1: Het was op het einde van de oorlog, onze had paarden om die stug te trekken. Dat 
waren geen boerenpaarden, dat waren zo lopertjes, dus die boer pakten die paarden mee, dan moet 
je dat ook anders inbinden zo een jachtig paardje dat kan je niet vandoor zeggen, die kan die 
ploegtrekken. Dus dat paard moet leren achter een ander paard te lopen.  
INTERVIEWER: Tegen dat het gewoon is om, amai.  
RESPONDENT1: Dat zijn dingen die je nooit leert als je nooit bij een boer hebt gewoond.  
VROUW: Het is daarom ook goed dat wij niet meer dat buitenverblijf hadden op Latem en dat we iets 
gekocht hebben in Munte en dat was ook boeren buiten.  
RESPONDENT2: Amai seg.  
VROUW: Er was een oevertje en we konden het dingen zien.  
RESPONDENT1: Merelbeek?  
VROUW: Neen neen Niet zo ver, waar die zetel van komt. 
RESPONDENT2: Bottelaar?  
VROUW: Ja tot in Bottelaar zagen we. 
RESPONDENT2: Er was daar niets hè, geen vuilkar of niets.  
VROUW: Een soepboer, een bakker, maar niet alle dagen he. En die melkventer die de melk kwam 
ophalen van de boer naast ons.  
RESPONDENT2: Die kon zo van alles vertellen, we hadden er wel wat schrik van, je verstond er echt 
niets van. Die zal ook gedacht hebben die stadskinderen, Goh het was toch geestig.  
VROUW: en de ouwe die kwam van de mis met zijn fiets, ja achter de mis ging hij dan gaan kaarten 
en drinken.  
RESPONDENT1: En dan had hij zich zo geschaafd hè, kaseibrand.  
VROUW: Het waren zoveel kasseien.  
RESPONDENT2: Kinderen weten niet meer wat dat is in de wei gaan spelen of koeien melken. Of in 
de koeienstront trappen.  
VROUW: En zo een bel van met de CM als we naar Zwitserland gingen. Van Merta, en als het tijd was 
om te eten dan stelde ik me op de talu en met de bel en ze kwamen af hè.  
RESPONDENT2: En omdat er geen vuilniskar kwam werd dat op een hoop gegooid. 
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RESPONDENT1: Dat werd in de put gegooid.  
VROUW: Dat was een schone tijd hè.  
INTERVIEWER: En wat deed uw vader dan? Na de oorlog hè toen je bij uw peetje woonden.  
RESPONDENT1: Neen hij werkte in Brussel.  
Video valt uit 
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Bijlage 5: Codeboom  
 

I. GEZIN  

a. Broers of zussen  

b. Familie  

i. Broers of zussen vader  

ii. Familiefeesten  

iii. Oorlogstrauma 

iv. Thuiskomst 

c. Gezinsleven 

i. Aan tafel  

ii. Herinneringen  

iii. Plaats van de oorlog in het gezin  

1. Bewaren van documenten  

2. Brieven  

3. Foto’s  

4. Medailles 

5. Oorlogskameraden 

6. Specifieke gebeurtenissen  

7. Verhalen  

a. Praten over de oorlog  

b. Trauma 

8. Woning  

iv. Plek als kind in het gezin  

v. Regels  

vi. Rituelen  

1. Bidden  

2. Dokter 

3. Eten  

4. Slaan  

5. Slaaptijd 

6. Wandelen  

7. Zondag  

vii. Uitstapjes  

viii. Ziekte bij kind 

d. Grootouders 

e. Het stichten van een eigen leven  

i. Herinneringen aan de (groot)vader  

1. Levenslessen  

2. Momenten aan hem denken 

3. Relatie tot de (groot)vader  

4. Trots 

ii. Invaliditeit en andersheid  

iii. Kenmerken van moeder van het kleinkind  
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iv. Opvoeding van eigen kinderen  

v. Werk respondent 

f. Moeder  

i. Geboorte  

ii. Geschiedenis moeder  

iii. Huishouden  

iv. Intergenerationele relatie  

v. Persoonlijkheid 

vi. Sterfte 

vii. Werk  

g. Ontmoeting ouders 

i. Geschiedenis  

ii. Huwelijk  

iii. Vader en moeder momenten  

h. Vader  

i. Geboorte 

1. Extra informatie over de kindertijd van de vader 

ii. Intergenerationele relatie 

1. Momenten  

a. Intergernationele relatie  

b. Meehelpen  

2. Spelen  

iii. Invaliditeit  

1. Benamingen  

2. Handelingen  

3. Herinneringen-anekdotes 

4. Huishouden 

a. Extra hulp 

b. Rol kinderen  

c. Rol moeder  

d. Rol vader 

5. Hulpmiddelen  

6. Verzorging  

a. Manieren van verzorging 

b. Pijn  

i. Fysieke pijn  

ii. Klagen  

iii. Psychisch pijn 

7. Voordelen  

iv. Militaire loopbaan 

1. Algemeen  

2. Kwetsuren 

a. Beschrijving kwetsuren 

b. Percentage 

3. Pensioen 
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4. Rehabilitatie  

5. Tijden van oorlog  

a. Intrede leger 

b. Plaatsen  

v. Persoonlijkheid vader  

1. Agressie  

2. Diplomaat 

3. Doorzettingsvermogen 

4. Fierheid 

5. Hoofd van het gezin 

6. Makkelijk persoon  

7. Natuurmens 

8. Strengheid 

9. Tevredenheid  

10. Zorgzaam  

vi. Sterfte 

1. Begraafplaats 

2. Begrafenis 

3. Bidprentje 

4. Data 

vii. Werk  

1. Atelier 

2. Economische situatie  

3. Passie  

4. Soort van werk  

5. Studies  

 

II. DORPSGEMEENSCHAP 

a. Het dorpsleven  

b. Invaliditeit 

c. Publieke figuur  

d. Rehabilitatie  

i. Thuiskomst 

ii. Beroep 

iii. Leren 

iv. Plaats 

v. Tijd 

vi. Verzorging 

e. School 

f. Stad Platteland 

g. Terugkeer naar de Samenleving  

h. Verwondingen zichtbaar 

i. Familie 

ii. Publieke reacties 
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iii. Tonen van verwondingen  

iv. Trucen om het te verbergen  

i. Werk  

i. Economische situatie  

ii. Rol in de maatschappij  

 

III. SAMENLEVING  

a. Katholicisme  

i. Communie  

ii. In het dorp  

iii. Thuis  

iv. Vroomheid  

b. Monument ter herinnering 

i. Museum Flandersfield 

ii. Publieke ruimte 

c. Nationale federatie 

i. Belgischgezind 

ii. Feesten voor kinderen  

iii. Huldigingen  

iv. Invalidenbond 

v. Nationale federatie 

vi. Oud-strijders 

vii. Oud-strijdershuis 

d. Sociale positie man  

e. Sociale positie vrouw 

f. Taligheid  

i. Analfabetisme  

ii. Frans spreken  

g. Tijdsgeest  

i. Algemeen tijd  

ii. Dokter 

iii. Huwelijk  

iv. Kussen  

v. School  

vi. Speelgoed   

h. Uitkering van invaliditeit  

i. WOI  

i. Economische situatie  

ii. Kinderen  

iii. Thuissituatie  

j. WOII  

i. Economische situatie  

ii. Ervaringen kind 

iii. Herinneringen  
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iv. Rol van de vader 

v. Thuissituatie  

vi. Trauma 

k. Woonst  

IV. Beschrijving van de respondent en familie  

V. Familie vaderskant van kleinkind  

VI. Informed consent  

 


