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Voorwoord.
Beste Vrienden,
Als je het mij vraagt: de tijd vliegt voorbij. Maar ik ben er zeker van dat ik niet de
enige ben en dat doet toch een beetje plezier.
Vaststellen dat ook de generatiegenoten zich in de haren krabben ( als ze er nog
hebben), om een gewone dagelijkse vraag niet onmiddellijk te kunnen
beantwoorden. Daar staan ze dan, diep nadenkend, verkeerde namen of
gebeurtenissen naar voorbrengend, twijfelend, gissend, radend, mompelend, om
tenslotte de ouderdom als schuldige aan te duiden. In zekere zin is dat wel een
pracht van een excuus, maar ik zou het toch liever anders zien. Daarom is het aan
te raden ook de geest aan het werk te houden. Er zijn mogelijkheden zat: lees je
krant van voor naar achter en omgekeerd, stripverhalen – honderden zijn er – een
boek waarin je volledig meeleeft alsof je zelf één van de personages bent,
kruiswoordraadsels en andere vormen ervan. Onuitputtelijk zijn de geboden
alternatieven. En het heeft zijn voordelen: je kan er ontspannen bij zitten of liggen
en naargelang de weersomstandigheden knusjes binnen of buiten in de warmte
van de zon onder een parasol en een drankje op het rotantafeltje voor je! Wat wil je
nog meer?
Vergeet echter niet dat onze knoken ook wat beweging nodig hebben, afwisselen is
dan ook de boodschap. We moeten vooruit, ongeacht het steeds maar moeilijker
wordend dagelijks leven. Het wordt er niet eenvoudiger op, onderlinge contacten
verwateren, de maatschappij maakt het ons zo moeilijk dat voor de meest simpele
dingen één of ander elektronisch toestel moet gebruikt worden, = voor meer info
ga naar www……enzovoort =, de gebruikte woordenschat door zowel de
geschreven als de gesproken pers doet ons nog meer twijfelen aan onze
geestestoestand. Een remedie? Misschien kan het lezen van dit driemaandelijks
“boekje” wat helpen en heb je er een beetje leesplezier aan!
Omdat ons tijdschrift het enige middel is om jullie allemaal te bereiken, wensen de
bestuursleden van onze vereniging U allen een fantastische 2020 waar vooral
gezondheid als allerbelangrijkste mag primeren. Vergeet echter niet dat
samenhorigheid en vriendschap de grondbasis zijn voor een aangenaam
samenleven. Geniet van de dagelijkse dingen, zowel kleine als grote.
De voorzitter

Secretariaat
BESTUURSLEDEN EINDE MANDAAT
Gezien de hoge leeftijd zijn enkele bestuursleden op eigen aanvraag niet
meer herkiesbaar.
Nieuwe leden voor het bestuur worden gezocht. Zij die hun kandidatuur voor
het bestuur willen stellen, moeten dit minstens 15 dagen vóór de algemene
statutaire vergadering van 12 maart 2020 doen en dit schriftelijk richten aan
het secretariaat ( art. 7.5 van de statuten): J. Peurquaetstraat 18 bus 1, 8400
Oostende.
Er wordt tevens een reservevaandeldrager gezocht om de titularis Maurice
LASON te vervangen, bij zijn afwezigheid.
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Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps, toegevoegd, tijdelijk of
dienstplichtigen) kunnen l id worden van de Koninklijke Maatschappij der Exonderofficieren, afdeling Oostende.
Vraag het formulier "Aanvraag tot Lidmaatschap" aan het secretariaat,
secretariaat@ex-ooffr.be, bij één der bestuursleden of via internet http://www.exooffr.be
Europese overschrijving : Iban : BE42 0000 1469 1254 – BIC : BPOTBEB1
bij KIMPE P. J. Peurquaetstraat 18 / b2 , 84OO Oostende.
Het lidmaatschap bedraagt :
-10 euro: voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend).
-10 euro: voor sympathisanten.
- 7 euro: voor weduwen.
K.M. der Ex-onderofficieren van de Krijgsmacht, afdeling Oostende Secretariaat:
Jules Peurquaetstraat 18 bus 1, 8400 Oostende.
OVERLIJDEN.

De heer DE WAELE Julien echtgenoot van VANKEIRSBILCK
Yvette.
Geboren te Mechelen op 14 februari 1933.
Overleden te Oostduinkerke op 15 okt 2019

Langs deze weg, biedt de K.M. der Ex–onderofficieren, afdeling Oostende haar
innige deelneming aan de familie.
INFO:
Komen in aanmerking voor de Medaille ex-OOffr in het jaar 2020: 962.VANDEKERCKHOVE André.

Nieuwjaarsreceptie 2020
De nieuwjaarsreceptie gaat door op 09 jan 2020 in het Koninginnehof vanaf
1430 hr
Gelieve u in te schrijven bij de secretaris. Zie “De Klaroen 4/2019”.
De nieuwjaarsreceptie is gratis voor de leden die hun lidgeld 2020 hebben
betaald.
De inschrijving is nodig om de bestelling van de broodjes te kunnen plaatsen.
Dank voor uw begrip
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Agendapunten:
1.Opening vergadering en welkomstwoord door de voorzitter.
2.Eerbetuiging aan de overleden leden en partners.
3.Werkingsverslag. Overzicht dienstjaar 2019 door de secretaris.
4.Financieel verslag 2019 door de penningmeester.
Verificatieverslag van de rekening door de revisoren.
Ontlasting aan de penningmeester en de Raad van bestuur.
Raming begroting 2020.
5.Verkiezing conform statuten.
Bestuursleden einde mandaat: PAUWELS – LASON.
6.Lidgeld 2021.
7.Vragen door de leden schriftelijk gericht aan het bestuur vóór 01 maart 2020.
8.Afsluiten Algemene Statutaire Vergadering.

Agenda.

Activiteiten in het jaar 2019
van de Koninklijke Maatschappij der
Ex-onderofficieren van de Krijgsmacht, afdeling Oostende.
1. Ledenvergaderingen.
De Ex-onderofficieren van de Krijgsmacht, afdeling Oostende vergaderen in principe
op de tweede donderdag van de maand, uitgezonderd juli, augustus en november, om
14.30 uur. De bijeenkomsten gaan door in het “Koninginnehof” gelegen in het MariaHendrikapark. Wie het moeilijk heeft om naar de vergadering te komen laat dat
weten aan één der bestuursleden, die voor een gepaste oplossing zullen trachten te
zorgen.
Donderdag 09 JAN 2020
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Nieuwjaarsreceptie met grote tombola
 koffietafel en tombola
Donderdag 27 FEB 2020
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Quiz (allerlei) met Robert Dhondt
 koffietafel en tombola
Donderdag 12 MAR 2020
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Jaarlijkse algemene statutaire vergadering
 koffietafel en tombola
Donderdag 09 APR 2020
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Normandië – spreekbeurt met Robert Dhondt
 koffietafel en tombola
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06 jan – 27 jan – 24 feb – 16 mar – 20 apr – 18 mei – 15 jun – 06 jul – 27 jul –
17 aug – 21 sep - 19 okt – 09 nov – 30 nov – 21 dec.
De etentjes gaan door in de grote zaal van het "Koninginnehof". Er wordt een
speciale menu geserveerd aan democratische prijs met aansluitend
ontspanningsmogelijkheden (kaarten of ander gezelschapsspel). De deelname aan
het eten is niet verplicht. Er kan ook gewoon deelgenomen worden aan de
ontspanning. Iedereen is welkom.
3. Planning
Bestuursvergaderingen 2020
03 jan – 07 feb – 06 maart – 03 april – 08 mei – 09 juni –
04 sep – 02 okt – 06 nov – 04 dec.
Ledenvergadering.
09 jan – 27 feb – 12 mar – 09 apr – 14 mei – 11 jun – 17 sep – 22 okt –
10 dec.
Nieuwjaarsreceptie.
Donderdag 09 januari. 2020
Algemene statutaire vergadering 2020.
Donderdag 12 maart.
Koningsdag 2020.
Zaterdag 14 november 2020
Tijdens het jaar 2020 zal het Koninginnehof gesloten zijn op de hierna vermelde
data.
01 t/m 03 JAN
07 t/m 21 FEB
04 t/m 11 SEP
23 t/m 30 OKT
26 t/m 31 DEC.

Het lidgeld voor het jaar 2020 is onveranderd gebleven.
10 euro : voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend).
10 euro : voor sympathiserende leden.
7 euro : voor partners van overleden leden.
Het lidgeld kan gestort worden op het rekeningnummer :
Iban : BE42 0000 1469 1254 – BIC : BPOTBEB1..
Bij P. KIMPE – J. Peurquaetstraat 18 b2 – 8400 Oostende

Indien lidgeld betaald vóór 01 jan 2020 is de nieuwjaarsreceptie gratis
voor de deelnemers. Het lidgeld kan op de nieuwjaarsreceptie ter
plaatse betaald worden. Gelieve u in te schrijven bij de secretaris. Zie
“De Klaroen 4/2019”.
Indien lidgeld niet betaald vóór 31 jan 2020 is dit het laatste
verenigingsboekje “ De Klaroen” dat je ontvangt.
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Op deze herfstnamiddag waren 32 personen naar het Koninginnehof afgekomen waar Juliette, als
gids, ons in een notendop de bezienswaardigheden van Gent zou laten zien.
Zoals gebruikelijk opende de voorzitter de vergadering om 14.30 hr, waarna Juliette het woord
nam voor haar presentatie.
‘Het Gravensteen’ als eerste bezienswaardigheid in
Gent, is een burcht met een zeer bewogen geschiedenis.
Het is de enige overgebleven middeleeuwse waterburcht
met een vrijwel intact verdedigingssysteem in
Vlaanderen. In het Gravensteen vind je een unieke
verzameling foltertuigen. De vroegere voorraadkamer
herbergt de foltertuigen die er worden tentoongesteld in
een suggestief ‘kabinet van de beul’. In de audiëntiezaal
kun je de collectie gerechtsvoorwerpen bekijken.
Karel V (1500-1558) – Heer der Nederlanden en
Habsburgse keizer. Karel werd geboren op 24 februari 1500 in de Prinsenhof te Gent. Hij was de
oudste zoon van Filips I van Castilië (1468-1506) – ook bekend als Filips de Schone – en Johanna
van Castilië (1479-1555), bekend als Johanna de Waanzinnige. Het Prinsenhof is een historische
buurt in Gent, ontstaan door bebouwing rond het vroegere Hof ten Walle, de residentie van de
burggraaf van Gent. Het Hof ten Walle was de geboorteplaats van keizer Karel V en werd vanaf dan
Prinsenhof genoemd. Op 3 mei 1540 vernederde keizer
Karel V de notabelen van Gent, zijn geboortestad omdat de
stad zich schuldig had gemaakt aan majesteitsschennis
tijdens de Gentse revolte in 1540. Hij liet de leiders van de
opstand arresteren. Daarvan liet hij 25 mensen ombrengen.
Anderen liet hij bij wijze van exemplaire bestraffing, een
zogenaamde eerlijke betering, door de stad gaan met een
strop om de hals.
In de schaduw van het Gravensteen tref je het Patershol aan.
Deze historische wijk ligt afgezonderd ten NW van het stadscentrum en bezit nog een typisch
middeleeuwse stratenpatroon dat zich kenmerkt door nauwe doorgangen. Het “Patershol” was in
eerste instantie de naam van de toegang tot het klooster van de Karmelieten of Vrouwebroers die
uitgaf aan de Patersholbrug. De brug lag over de gedempte Plotersgracht tegenover de Rode
Koningstraat. Die toegang was nogal donker en redelijk laag uitgevend op een binnenplaats
waarbij al vlug het verband werd gelegd met een hol. Na verloop van tijd kreeg de wijk de naam
van “Patershol”. In de volksmond werd verteld dat de paters die het klooster verlieten en ‘s
avonds laat terugkwamen van de portier een schop in hun gat kregen en zo de naam is ontstaan
Antoinette Vandeputte, zuster van Juliette, werd geboren in Ledeberg op 21
april 1934 en is overleden in Gent op 13 juli 2005. Zij verkocht 25 jaar lang
ambachtelijke Kroakemandels tijdens de Gentse Feesten, bruine erwten die
gefrituurd en nadien gezouten werden. Jarenlang ging zij er elk weekend mee
van deur tot deur in de Gentse cafés. Haar laatste levensjaren werkte ze alleen
nog tijdens de Gentse Feesten, de Patersholfeesten en de ambachtenmarkt in
Drongen. Antoinette Vandeputte was de laatste verkoopster van de gebakken
erwten in Gent.
Walter De Buck kwam aan de beurt. Hij is een Gents volksfiguur die het liedje
“’t Vliegerke’ een Gents volkslied in 1971 vereeuwigde. Het refrein van het lied
is: Mee mijne vlieger-En zijne steert-Hij goit omhuuge-'t Es 't ziene weert-'k Geve
maar klêwe-Op mijn gemak-'k Hè nog drei bollekes-In mijne zak. Het liedje werd gespeeld en een
groot aantal aanwezigen zogen mee.
Jacob van Artevelde, bijgenaamd de Wijze man was een Vlaams volksleider en staatsman. Hij
behoorde als lakenkoopman, makelaar en bezitter van uitgestrekte eigendommen tot de gegoede
burgerij in Gent. Jacob van Artevelde werd vooral bekend als Gents opstandelingenleider. Toen
Frankrijk vanwege de Honderdjarige Oorlog met Engeland al diens bezette gebieden verbood
handel te drijven met de Engelsen, ging Van Artevelde tegen deze bevelen in en hervatte de
wolhandel met Engeland. Om die reden wordt hij nog steeds in Vlaanderen als een volksheld
gezien.
Het stadhuis van Gent, gelegen aan de Botermarkt, bestaat uit twee vleugels. De oudste vleugel
(hoek Botermarkt-Hoogpoort) is nog in laat-gotische flamboyante stijl gebouwd tussen 1519 en
1539. De gevelnissen bevatten de beelden van de graven van Vlaanderen. De negentien beelden
werden eind 19e, begin 20e eeuw gemaakt. De jongste en grootste vleugel is een product van de
Renaissance.
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timpaan van de gevangenis voorgevel en komt voort uit het Gentse
dialect (mamme=borst, lokken=zuigen).tussen 1595 en 1618. De
naam is ook in gebruik voor het gebouw zelf, een voormalige
cipierswoning die aanleunt tegen de lakenhal bij het Belfort van
Gent. Boven de poort van de stadsgevangenis in Gent is een
merkwaardige gevelsteen gemetseld. Daarop zie je hoe een meisje
achter de tralies de borst geeft aan een oude man. Deze
gevelsteen, die in de volksmond "De Mammelokker" wordt
genoemd, herinnert aan een gebeurtenis uit vervlogen tijden. Het
is het verhaal van Cimon en zijn dochter Pero. Cimon was een
opstandeling die in de gevangenis vertoefde en de hongerdood
zou sterven voor zijn wandaden. Enkel zijn dochter Pero had
bezoekrecht. Toen weken verstreken en Cimon nog teken van leven gaf bespiedde de cipier het
tweetal tijdens het bezoek van zijn enige dochter Pero. Wat bleek? Telkens de dochter, die net
bevallen was, haar vader bezocht gaf ze hem de borst waardoor zij hem in leven hield.
De vorst, door dit voorval aangegrepen, liet onmiddellijk Cimon vrij en gaf opdracht boven de
toegangspoort een kunstwerk te plaatsen als blijvend aandenken aan deze gebeurtenis.
Het Emile Braunplein met zijn Stadshal heeft sinds de eerste
kolom in de grond stak heel wat ophef veroorzaakt. Zo ook
de betonnen klokkenstoel naast de Sint-Niklaaskerk.
“Ongepast”, “respectloos” of tout court “lelijk ding”. Dat een
voorbijgaande toerist er het zijne van denkt, is niet meer dan
logisch.
De Graslei toont een resem prachtige gebouwen van
respectabele ouderdom op de plaats waar in de
middeleeuwen de haven lag. Bijna alle huizen ademen een flinke brok geschiedenis uit. Ga ze
ontdekken langs het water. Al krijg je het beste zicht vanop de Korenlei aan de overzijde. Ze
hebben ook allemaal bijzondere namen: het Coorenmetershuys, Het Spijker, De Inghel. Aanpalend
moet je zeker eens binnen stappen in het Groot Vleeshuis.Verkies je het kleiner, dan moet je naar
't Galgenhuis, het allerkleinste cafeetje van Gent, waar nog een 'vleselijk' verhaal aan vastkleeft.
De Gentse stadshal, in de volksmond “schapenstal”,die afgewerkt werd in 2012 stoot nog steeds op
veel tegenstand van de Gentenaren en van Unesco omdat het het zicht op het Gentse Belfort
vertroebelt. In de Stadshal, die deel uitmaakt van het grote KoBra-project om het Gentse
historisch centrum te verbeteren, bevinden zich een brasserie, publiek sanitair, artiestenloges en
een fietsenstalling voor zo'n 200 fietsen. De bouw van de nieuwe stadshal in Gent is ongetwijfeld
het meest besproken architecturale project van het moment. Het nieuwe baken, dat ontworpen is
door Robbrecht en Daem en Marie-José Van Hee, bevindt zich met z'n in het oog springende façade
en z'n forse afmetingen immers te midden van enkele vaste waarden in de historische Gentse
skyline. Een schande zegt de één, een verademing vindt de ander.
De Boekentoren is momenteel in volle restauratie.
In 1933 gaf de Gentse Universiteit Henry van de Velde de
opdracht een bibliotheek en een gebouw voor het Hoger
Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde te
ontwerpen. Hij koos voor een eigenzinnige toren en paste zijn
formule toe van licht, juiste verhoudingen en uitgelezen
materialen. In 2002 kocht André Singer de originele plannen
van de toren, zag wat er in de loop van de tijd was fout gegaan
en overtuigde de universiteit om een grondige restauratie
door te voeren, die startte in 2012 en die, als het even mee zit, klaar zal zijn in 2021. Als de
belangrijkste opslagplaats van de Gentse universiteitsbibliotheek, herbergt de toren zo'n 3
miljoen of 46 kilometer boeken. De Boekentoren is een belangrijk symbool voor de universiteit en
de stad Gent. De nieuwe bibliotheek van Gent, de Krook, is een initiatief van Stad Gent, de
Universiteit Gent en Imec, meet zich heel wat identiteiten aan: een bibliotheek die klaar is voor de
21e eeuw. Een speerpunt van ondernemerschap en innovatie. Een cultureel knooppunt waar
iedere Gentenaar welkom is. Een baken van burgerparticipatie en onderzoek. Maar vooral een
open huis dat uitnodigt tot ontmoeting. De inspiratieplek voor kennis, cultuur en innovatie.
Hiermee was het einde van de presentatie bereikt. Na het overhandigen van het gebruikelijk
geschenk aan de spreekster Juliette, was het tijd voor de traditionele tombola, weeral met vele
prijzen.
Gezien de kortere dagen en vroege duisternis vertrokken de deelnemers zelfs iets vroeger dan
gewoonlijk huiswaarts.
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100 jaar geleden... Een kijkje op de oorlog 1914 - 1918
1914 - Het Kerstekind
Toen men elkaar bevocht in die tijd en de mensen uit hun huizen werden verdreven, toen
het kanon bulderde en de oorlogsgod zijn genoegens had, toen de liefde niet meer wist
waar te huizen, kwam er midden modder en bommen een kerstekindje ter wereld. Het
heeft iets van een sprookje, maar het is er geen...
Niet ver van leper, de noordoostkant uit, lag er achter een elzenhaag een boerenhuisje en daar
woonden eenvoudige mensen: een boertje en een boerinnetje, tien kinderen, een hond en
een kat en in de stal logeerde Blesse, de koe, en er was ook een grote schuur en .daar sliepen
Franse soldaten. Het boertje en het boerinnetje konden maar niet besluiten al dan niet te gaan
vluchten en daarom bleven ze ter plaatse om Blesse, hun koe, die niet te best te poot was, om
de tien kinderen en om nog iets waarover men niet sprak. Het front lag dichtbij. Een verloren
kogel raakte al eens het strooien dak en de soldaten beweerden dat kogels uit een geweer niet
verder dan tweeduizend meter konden vliegen.
Er waren op het boerderijtje al twee erge dingen gebeurd: de muilezel was gestorven, niet door
ziekte, maar omdat hij gestoord werd in zijn muilezelsrust: al dat geschut, die paarden en die
vreemde mensen op het erf. Ineens kreeg hij kwade kuren, wilde niet meer eten en stierf.
"Van verdriet", zei het boerinnetje. En iets wat het boertje voor een ongunstig teken had
aanzien, was het treffen van zijn appelboom die bij de schuur stond. De vader van het boertje
had die boom geplant het jaar dat ze het land hadden gekocht. Het waren lekkere appels,
maar het was niet zozeer voor de appels, maar voor het symbool dat de boom betekende - het
symbool van meesterschap hier - een granaat had de helft van de kruin van de appelboom
op: het dak van de schuur gesmeten en dat stemde het boertje tot nadenken. Het strooien
dak van het huisje was omzeggens nog gaaf. Het was ook moeilijk te treffen daar het huisje laag
van steke was en daarbij nog in een diepe grond stond, zodat het voor de granaten
gemakkelijker ging erboven te vliegen, dan erin te schieten. Er staken nog vijf echte
ruiten in de ramen en men kon de straat zien dwars door de elzenhaag.
De straat leek voor het moment een echte modderpoel met kuilen en diepe voren. Ze had
in heel haar bestaan geen zo'n druk verkeer gekend. Bij het vallen van de avond kreeg ze
gewoonlijk een portie bommen en daar de elzenhaag dicht bij de straat stond, profiteerde
die er ook van en er waren al heel wat brede bressen ingeschoten. De Franse soldaten
kenden het boertje en het boerinnetje en ze waren er thuis. Je moest er 's avonds eens in
het boerderijtje zijn, 't zat er steeds vol! Er werden brieven geschreven, er werd gebabbeld
en verteld, met de kaarten gespeeld en nu en dan een deuntje gefloten. De kinderen waren
in hun schik en het boerinnetje met de oudste meisjes naaiden naarstig aan allerlei
kledingstukken en hoe zieliger het buiten was, des te gezelliger was het er binnen
Toen het boertje zijn laatste stenen pijpje uitgeklopt had en oordeelde dat het voor de
kinderen tijd was om te gaan slapen, ontstak hij de kaars voor het beeld van Sint-Antonius.
De kinderen knielden neer en baden. De soldaten spraken op gedempter toon en toen het
gebed ten einde was, stond het boertje recht en ging, alvorens de kaars uit te blazen, nog
eens tot bij de beschermheilige en «ei vertrouwelijk in zijn rechteroor: "Bid den Here, SintAntonius, spaar Blesse, onze koe, spaar ons huis en bescherm de rest van de appelboom,
zorg voor de kinderen en maak dat alles wel aflope te kersttijde; wij kunnen niet meer gaan
vluchten, gij
weet dat ook, Toontje, 't is putwinter en waar naartoe met heel de bende?" Toen blies hij
gewoonlijk het stof van het kleed van Sint-Antonius, maar vandaag werd hij verrast door
het ietwat plotse binnenkomen van de luitenant, die een tijdlang bij hen in de kelderkamer
overnachtte. De luitenant had nog nooit zo bezorgd gekeken. Ja, de verklaring volgde: ze
moesten de plaats ontruimen en morgen nog
wel. De toestand verslechterde en het was veel te gevaarlijk. Het boerinnetje begon te
wenen en het boertje wist zich geen raad en stond daar helemaal bedremmeld, dat de
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was. Het trof de officieren en het strenge van zijn optreden speet hem. Ineens vielen zijn
blikken op de gekruiste lieve Heer, die daar boven de schoorsteenmantel hing, en onze
lieve Heer scheen te zeggen: "Och, zo haastig niet, luitenant, 't is momenteel veel te veel
gevraagd. Trouwens, gij moogt gerust zijn, ik zal er wel voor zorgen!"
De dikke korporaal die op de bank achter de tafel zat, redde de situatie met eerbiedig te
vragen: "Misschien kunnen wij de woning versterken, mijn luitenant, 't gevaar zou minder
zijn?"
En 's anderendaags, van zodra het licht werd, wierp men twee borstweringen op die de
meest blootgestelde gevels zouden beschermen en rond de schoorsteen plaatste men een
scherm om de vuurgensters tegen te houden. Men kreeg binnen een veiliger gevoel en
daar ze vandaag juist een vat hadden binnengebracht, verdeelde men alles broederlijk,
zodat het boertje Sint-Antonius vergat en in volkomen zaligheid ging slapen. December, de
wintermaand, was daar. De jongens van de klas 1914 waren gearriveerd en hadden hun
intrek genomen in een hoog huis langs de steenweg gelegen. Het huis was niet meer
bewoond en het lag wel vijfhonderd meter verder dan het boerenhuisje. De jonge recruten
brachten versterkingen aan niet ver van het boerderijtje. Ze kwamen al eens op het hof en
in de schuur voor warme koffie. Zo leerden ze het boertje en het boerinnetje kennen. Het
waren flinke jongens, die mannen van klas 1914, die hun best deden om er dapper uit te
zien en een beetje op afstand hier met het front kwamen kennismaken. Het was
kerstavond, 24 december. Een priester-brancardier zou in de schuur van het boerderijtje
een nachtmis opdragen en de jonge recruten zouden met de kinderen kerstliederen
zingen. De hoerenkinderen vertoefden in het huis langs de steenweg. Ze waren er reeds
bijna de ganse dag en hielpen daar rnet de jonge mannen om het kerstfeest voor te
bereiden. De kinderen mochten vóór de nachtmis niet naar huis komen, dit had de dikke
korporaal hen gezegd en daar de korporaal van 't Noorden was en Vlaams kende, wilde hij
van de kinderen een Vlaams kerstliedje horen. Men haastte zich bij het boertje eenmaal de
kinderen van huis waren, een paar soldaten deden bijzonder hun best om alles in orde te
brengen en na de binnenplaats zorgvuldig gekeerd te hebben, plaatsten ze nu een
noodbedje naast het haardvuur. Het boerinnetje zou er op liggen en daar zou het kind ter
wereld komen! Waar kon men beter zijn? Van het binnenhuis trokken ze naar de schuur,
die in geen tijd van uitzicht veranderde: 't stro werd kort vergaard en vooraan de dorsvloer
bracht men de overdekte trog en die zou voor altaar dienen. De muilezelkribbe met
haverstro erin, stond in het midden.
't Kanon zweeg en boven de vuurlijn zweefden witte, rode en groene lichtjes en men
hoorde geen geknetter meer van machinegeweren, 't Was stil op het front, de avond van
Kerstmis immers is vol kracht! Het boertje had al bij de koe, terwijl hij ze melkte, zijn
kerstliedje geneuried. Hij kende maar twee regeltjes en ’t was voor hem voldoende, want
hij kon die tientallen keren herhalen: "Er is een kindeke geboren op aard. 't Kwam op de
aarde voor ons allegaar!”
Toen 't boertje bij 't boerinnetje kwam, stak de dikke korporaal de deur open, Hij was gereed,
de tijd was gekomen. Die korporaal was infirmier en had de Japans-Russische oorlog
meegemaakt.
"Mijnheer de korporaal," zei het boertje, "zal het gaan?"
"Waarom niet? Met een boerinnetje als 't uwe, gaat het al spelend."
En het verliep eerste klasse. Het kindje dat ter wereld kwam, was, naar de korporaal
beweerde, het schoonste
dat hij in zijn leven had gezien en 't boerinnetje mocht content zijn.
De priester-brancardier zou het dopen en hij arriveerde twee uur na de bevalling.
Hij had het oudste dochtertje bij, dat hij ginder bij de jongens van de klas 1914 was gaan halen
en het meisje
en de luitenant zouden meter en peter zijn.
"Wat een geluk", lachte de luitenant bij het binnenkomen, "een vroedvrouw, een priester,

-10een peter en een meter en een schat van een kind en dat hier op kerstavond!" Het boertje
keek vol dankbaarheid naar Sint-Antonius en er rolden twee tranen uit zijn ogen. De overdekte
trog was nu bekleed in de oude schuur. De priester-brancardier maakte al de toebereidselen
om hier op waardige manier de nachtmis te kunnen celebreren. Hij had nog vier kaarsen
gevonden, die staken in de hals van een fles en midden russen de kaarsen in, stond een
koperen crucifix, dat van het hoog huis kwam. 't Was kwart voor middernacht en de jonge
rekruten met de kinderen kwamen aan. De priester-brancardier plaatste de kinderen rond de
kribbe en de jonge mannen rond het altaar. Toen schoven de soldaten aan, mannen uit de
loopgraven, vuil en onnuttig met artilleristen en mannen van het geniekorps. Daar arriveerde
ook een reuze officier en die droeg de regimentsvlag en achter de vlag trad de kolonel binnen.
Juist op het moment dat het belletje rinkelde deed het boertje zijn intrede en de eerste
gebeden werden lichtjes gestoord door een algemene beweging, want de
dikke korporaal was het boertje gevolgd en die droeg de zuigeling in zijn armen.
De priester draaide zich om en boog lichtjes naar het boerenkindje, dat nu voorzichtig in de
kribbe werd gelegd en zacht, zeer zacht zoals ze het daar onder kundige leiding geleerd
hadden, ving het kinderkoor aan:
" 't Is geboren het goddelijk kind,
Komt herders, speelt op uw feestschalmeien;
't Is geboren het goddelijk kind,
Dat ons allen zo teer bemint!"
De jongens van de klas 1914 vingen neuriënd de kinderzang aan en evolueerden geleidelijk
naar het Franse lied: "II est né le divin enfant"
Het klonk stemming en aandoenlijk hier in deze boerenschuur en het was alsof de priester
geen mens meer was, zo waardig en verheven officieerde hij. De bewuste soldaat voelde
tranen in zijn ogen komen.
Bij 't haardvuur, in zichzelf gekeerd, lag het boerinnetje en Bob, de hond, waakte over haar.
De kaarsen waren gedoofd in de schuur. De poilu's keerden naar hun holen terug en de
jongemannen waren met het crucifix op weg naar hun kwartier.
De kinderen lagen te slapen, maar het boertje was nog op en sprak met de luitenant. Het zou
er niet op verbeteren en onze lieve Heer zou niet immer voor het boerderijtje kunnen zorgen.
Na Nieuwjaar zou men vertrekken. Het boertje nam zijn voorzorgen: de oude stootkar werd
nagezien en de assen gesmeerd. De bak van de muilezelkribbe werd vooraan op het lamoen
genageld. Linnen werd ingepakt en een geluk, de koe
was veel beter te poot. Ze mocht nog voor een laatste keer haar weide ingaan. Na de noen
deed het boertje zijn rondgang en stuk voor stuk bekeek hij zijn land. Alles lag onooglijk, een
geluk: wat zou het anders moeite gekost hebben dit hier te verlaten! De kat bekeek hem nog
van op de nok van het dak en scheen zich
van de voorbereidingen niets aan te trekken. Ze was al half verwilderd. Ze blies en spuwde
naar iedereen.
Op 2 januari bombardeerde men met grof geschut. Op een steenworp van het huis ontplofte
een zware granaat en heel het huis schudde en beefde. Het kruisbeeld slingerde gevaarlijk aan
de wand en Sint-Antonius
beschreef een halve draai, verloor ineens het evenwicht en stortte naar beneden.
Nu is het tijd, besloot het boerinnetje. En ze vertrokken.
Bob, de hond, trok met het boertje uit alle macht en het boerinnetje met de meisjes, duwde...
De oudste jongen hield Blesse aan de hand en de achterkomer dreef ze met een wisse vooruit.
Het boorlingske lag gedekt tot over de kin in de muilezelkribbe. Arme vluchtelingen! De hele
groep zeulde de drassige straat uit en 't boertje verademde toen ze op de steenweg kwamen.
Hij hield de stootkar staande en stopte zijn pijpje. De kinderen waren braaf. De wereld was
voor hen zo aantrekkelijk, ondanks de modder en het puin.
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- 10 juni 1944 -

Oradour-sur-Glane
Het drama

Deel 2

16 uur
Plots hoorde ik een explosie,
waarschijnlijk van een granaat.
Op dit signaal stelden de soldaten achter de machinegeweren hun positie bij en
begonnen te schieten. In een onvoorstelbaar kabaal vielen de mannen een na
een neer. De lucht begon naar kruit te ruiken. De kreten van pijn, de warmte, de
geuren van bloed die zich vermengde met die van hooi, stof en kruitdampen
maakten deze schuur nu tot een hel. Ik besefte niet wat er gebeurde.
Alles ging zo snel en toen de machinegeweren zwegen, hoorde ik gekerm uit de
stapels lichamen komen. Ik lag onder enkele mannen, had dorst. Was ik
gewond? Er liep iets warms over mijn hand. Ik bleef doodstil liggen en hoorde
stappen. Soldaten zochten naar overlevenden en maakten hen af. Ik voelde een
voet op mijn rug en verroerde geen vin. Sommige lichamen schokten toen het
genadeschot werd gegeven. Het duurde een eeuwigheid. Wanneer was ik aan de
beurt? Het hoofd van een van mijn voetbalvrienden lag op mijn dij. Hij kreeg een
genadeschot, de kogel verwondde mij licht. Ik voelde de pijn, maar het duurde
niet lang. Ik was bang, had dorst en mijn wonden begonnen pijn te doen. Wat
betekende het brutale geroep? De lichamen werden bedekt met hooi en takken
en aangestoken. Was ik de enige overlevende?
De vlammen begonnen snel te knetteren. Ik hoorde kreten van
wanhoop en pijn. - Schoften! Ze hebben mijn andere been afgerukt!
Het was de stem van de heer Brissaud, die een been verloor in de Eerste
Wereldoorlog. Andere stemmen schreeuwden hun woede en pijn uit. Toen
klonk er muziek. Ik wist niet van waar die kwam! Ondanks de gruwelijke
situatie vroeg ik me tot mijn eigen verbazing af waar die vandaan kwam.
Dit was pure horror, moorden op muziek!
De brand verspreidde zich snel. Ik probeerde het zo lang mogelijk uit te houden en
beschermde me met de lijken van mannen die hun laatste adem hadden
uitgeblazen. Ik had de Duitsers niet horen vertrekken. Toen de vlammen me bijna
te pakken hadden, had ik alle moeite om me te bevrijden en uit deze vuurzee te
ontsnappen. Ik dacht dat ze me meteen zouden neerschieten. Maar tot mijn verbazing gebeurde dat niet. Ik kon een kleine deur aan de achterkant van de schuur
bereiken. Ze gaf uit op een afgesloten binnenplaatsje.
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Oradour-sur-Glane vanuit de lucht. Het Champ de Foire, wa ar iedereen zich moest
verzamelen, is aangeduid met een kruis.
Ik draaide me om en vermeed het vuur, dat zich inmiddels verder had verspreid en
me naar een voordeur dreef. Deze deur leidde naar een donkere stal. Plots zag ik
een schaduw aan de overkant. Ik sloot de deur opnieuw, schrok en bereikte een
andere binnenplaats. IR wist niet of de schaduw, die ik net had gezien, van een
Duitser was of van een Fransman. Ik hoorde stemmen en bleef staan om te
luisteren. Het waren Fransen met een accent van de Limousin. Op mijn hoede
stapte ik dichterbij, toen zag ik vier van mijn vrienden: Marcel Darthout, Yvon
Roby, Clement Broussaudier en Matthieu Bode. Van ons vijven waren er drie
gewond. Waar moesten we heen? Het vuur breidde zich uit en ook op deze
binnenplaats konden we er niet aan ontkomen. We raakten in paniek. Borie, een
metselaar, merkte op dat het metselwerk in slechte staat verkeerde. Steen voor
steen maakte hij een gat. We wurmden er ons achter elkaar door en bereikten een
schuurtje.
De dorst maakte ons gek. Een intens kabaal steeg op uit het dorp. Pannen vielen
naar beneden, er werd geschoten en we hoorden hoe gasflessen ontploften. Het
was verschrikkelijk om de moordenaars te horen roepen.
Drie van ons vonden een schuilplaats op de zolder van de schuur. Borie en ikzelf
verborgen ons in een stapel hout. Plots ging de deur open en kwamen twee SS'ers
binnen. Een van hen beklom de ladder tussen de houtstapel en de zolder. Hij stond
slechts op een meter van ons. Ik hoorde hoe hij een lucifer afstreek, die meteen
doofde. De tweede lucifer bleef branden. Het stro waarin mijn vrienden zich
hadden verscholen vatte snel vuur. De soldaat daalde de ladder af. Voor hij met de
ander naar buiten ging, schoten ze willekeurig in het dak van de schuur, dat ook al
snel in brand stond.
We bleven zo lang mogelijk zitten, maar het vuur dreef ons uit onze schuilplaatsen.
De schuurdeur gaf meteen uit op een open binnenplaats aan het Champ de Foire.
Van daaruit zagen we hoe vlakbij twee soldaten de wacht liepen op de weg naar
het kerkhof. Toen we uit het zicht waren, renden we naar het eerste van drie
konijnenhokken op de binnenplaats. Het vuur dwong ons om te schuilen in het
tweede hok en vervolgens het derde hok. Het was 19 uur toen het vuur het laatste
hok bereikte. Toen we aan het oog van de wachters ontsnapten, waren we vrij.
Maar wat voor een vrijheid!
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Omstreeks 16 uur plaatsten soldaten, twintigers, in het middenschip bij het koor,
een vrij grote kist waaruit lonten staken. Die rolden ze uit over de vloer.
Tussen 16 en 17 uur moet het voor hen een ontzettende beproeving geweest zijn.
Ze hoorden ongetwijfeld het kabaal van schoten en explosies. Wat moeten ze
gedacht hebben?
De lonten werden aangestoken. Het vuur bereikte de kist, die ontplofte. Er
ontstond onmiddellijk een verstikkende, zwarte rookwolk De vrouwen en
kinderen schreeuwden van angst en vluchtten naar het deel van de kerk waar ze
nog konden ademen. De deur van de sacristie bezweek uiteindelijk onder de druk
van de massa. Ik glipte erdoor en liet me vervolgens neerzakken op de trede van
een trap. Mijn dochter kwam naast me zitten. De Duitsers hadden inmiddels
opgemerkt dat sommigen naar deze ruimte waren gevlucht en maaiden iedereen
die er een schuilplaats had gezocht neer. Mijn dochter naast mij werd gedood door
geweervuur van buitenaf. Ik heb mijn leven te danken aan het feit dat ik mijn ogen
sloot en deed alsof ik dood was.
De hel barstte los inde kerk. Daarna gooide men stro. stoelen en takkenbossen op
de lichamen in het gebouw.
Ik was ongeschonden uit dit bloedbad gekomen en maakte van de rookwolk
gebruik om me achter het hoofdaltaar te verstoppen.
Er zijn in dit gedeelte van de kerk drie ramen. Ik begaf me naar het grootste in het
midden, hees me naar boven met behulp van een krukje dat men gebruikt om
kaarsen aan te steken en sprong, ik weet niet meer hoe ik het allemaal heb
klaargespeeld. De angst gaf me kracht. Het raam was stuk en ik wurmde me
erdoor. Toen sprong ik drie meter naar beneden.
Ik keek achterom en zag dat ik werd gevolgd door een vrouw die me door het raam
haar baby aanreikte. Ze liet zich vlakbij mij vallen. De Duitsers waren gealarmeerd
door het gehuil van het kind en schoten op ons. De vrouw en haar baby werden
gedood. Ik raakte gewond en bereikte een naburige tuin. Daar verborg ik me
tussen rijen erwtenplanten en wachtte ik angstig op hulp. Pas de volgende dag om
17 uur werd ik bevrijd.
De beweringen van mevrouw Rouffanche worden gestaafd door de vaststellingen
van het onderzoek. In deze gruwel brachten de moordenaars onschuldige kinderen
om met bruut geweld. De jongste van hen was nog geen week oud.
Uit onderzoek achteraf blijkt dat alle mannen op hetzelfde tijdstip werden
geëxecuteerd. Op de zes locaties overleefden slechts vijf personen de executies. Ze
bevonden zich allemaal in de schuur van Laudy.
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bovenlichaam kunnen neerschieten. Maar dat verzuimden ze. Heel wat
slachtoffers bezweken waarschijnlijk pas in de brand. De kogels raakten hen
voornamelijk in de onderste ledematen
Na de slachtpartij werd een klopjacht gehouden. Elke getuige werd systematisch
zonder enige vorm van proces afgemaakt. Er werden zowat overal in het dorp
lichamen gevonden :i n putten van boerderijen, in ovens van een bakkerij
Luidde het bevel ook dat het dorp moest worden vernietigd 9 Niemand weet het.
Het vuur spaarde echter niets. Het hele dorp werd in de as gelegd.
Na de eerste fase gingen de moordenaars over naar fase twee. Vrouwen en
kinderen hadden misschien wel gezien welke barbaarse daden de SS hadden
gepleegd. Dat risico kon men duidelijk niet lopen. Of was het al bij het
oorspronkelijke bevel de bedoeling om ze uit de weg te ruimen? Wie zal het
zeggen? Maar majoor Diekmann was een sadist. Hij had de reputatie van een koele
en wrede moordenaar en dronkaard.
Wat er ook van zij. hij gaf zijn bloeddorstige mannen de opdracht om over te gaan
tot executie.
Ik houd eraan te melden dat wat volgt het hele verhaal is van mevrouw
Rouffanche. Zij ontsnapte als enige vrouwelijke overlevende uit de kerk. Ik sprak
vaak met haar over het drama dat zich in ons dorp had afgespeeld. Haar getuigenis
was van meet af aan volledig; ze heeft er later nooit ook maar enig detail aan
toegevoegd. Omdat de kerk stampvol zat. kon mevrouw Rouffanche niet alles zien.
Met respect voor de waarheid heeft ze me verteld wat ze heeft beleefd.
Op 10 juni 1944, om 14 uur. waren Duitse soldaten bij mij thuis. Ze bevalen me om
samen met mijn echtgenoot, mijn zoon. mijn twee dochters en kleinzoon naar het
Champ de Foire te gaan.
Daar waren al heel wat dorpelingen samengekomen. Er bleven maar mannen en
vrouwen van Oradour toestromen. Daarna kwamen de schoolkinderen in een
afzonderlijke groep aan. De Duitsers verdeelden ons in groepen: vrouwen en
kinderen aan de ene kant, de mannen aan de andere kant. Ik zat in de eerste groep
die vertrok onder begeleiding van gewapende soldaten. We liepen naar de kerk.
waar uiteindelijk alle vrouwen van het dorp werden samengebracht, vooral
moeders met hun kroost op de arm of in de kinderwagen. Ook de schoolkinderen
werden uiteindelijk naar de kerk gebracht. Er waren naar schatting enkele
honderden personen.
We zaten op elkaar gepakt op deze heilige plaats, ongerust over de afloop van deze
gebeurtenissen.
Na het bloedbad Na het bloedbad ging de SS over tot plundering van het dorp. Ze namen alles wat ze
konden mee uit de huizen en vernietigden de bezittingen met een opmerkelijke
verbetenheid, De hulzen werden pas na de plunderingen in brand gestoken.
Bezorgd om hun comfort spaarden ze één huis om er de nacht in door te brengen.
Het was de woning van de heer Dupic, aan de noordelijke uitvalsweg van het dorp,
vlakbij het postkantoor. Zijn kelder zat, naar men zegt, vol wijn. De groep belast
met het bewaken van de site vertrok de volgende ochtend rond 11 uur en stak toen
het huis in brand. De aanzienlijke hoeveelheid lege flessen, gevonden in het puin,
doet vermoeden dat ze die nacht flink in de drank zijn gevlogen.
De eerste mensen keerden wellicht zondagvoormiddag naar het martelaarsdorp
terug. Een van hen was mijn vader. Iedereen woonde er of had er naaste familie.
De horror die ze er aantroffen valt met geen woorden te beschrijven.
Gezien de vele weerzinwekkende ontdekkingen die ze er deden, was elke stap een
beproeving. De geur van verband vlees hing over de ruïnes, die de pijn van het hele
gebeuren uitschreeuwden. Ergens lagen twee in elkaar verstrengelde lichamen die
door het vuur gespaard leken te zijn. Toen men ze aanraakte, vielen ze in as uit
elkaar. Op een andere plaats hielden twee kinderen elkaars hand vast, ze hadden
een schuilplaats gezocht in de kerk. Van hun gezichtjes viel hun kinderlijke
onschuld af te lezen.
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keel. Ze waren woedend door wat ze ontdekten en hun ziel zal voor altijd getekend
zijn door wrok. Een hoopje as was alles wat restte van een bevolking die de dag
voordien nog druk in de weer was geweest.
Iedereen ging een andere kant uit. Vertellen wat ze hadden gezien bleek
onmogelijk. De horror was met geen woorden te beschrijven.
Ironisch genoeg bleken de huisdieren van de vermoorde dorpelingen de enige
overlevende wezens van dit bloedbad te zijn. Ze werden door de moordenaars
ongemoeid achtergelaten.
Maandagochtend keerden de SS'ers terug om twee grote massagraven te delven in
een poging om zoveel mogelijk resten van de kadavers te doen verdwijnen.
Vergeefse moeite bleek achter af. Ondanks hun inspanningen kon men na
onderzoek vaststellen welke barbaarse taferelen zich hier hadden afgespeeld.
Duitse officieren werden enkele dagen later door de Duitse Kommandatur van
Limoges ter plaatse gestuurd. Ze hadden de opdracht om ter plaatse een onderzoek
in te stellen naar wat er was gebeurd. Toen ze met hun onderzoek klaar waren,
deden ze zich te goed aan het pluimvee dat de ongelukkige en onschuldige
slachtoffers hadden achtergelaten.
— Het nieuwe Oradour-sur-Glane —
Voor de overlevenden van Oradour-sur-Glane, waar Ik deel van uitmaakte, zat er
niets anders op dan het leven weer op te nemen. Er restte ons niets anders dan een
enorme ontreddering. Onze families, onze huizen, ons verleden ... Alles was weg.
Toen generaal de Gaulle het dorp een bezoek bracht, nam hij twee beslissingen: de
ruïnes moesten bewaard blijven voor de toekomstige generaties en er zou vlakbij
nieuw Oradour worden gebouwd.
In afwachting van de bouwwerken trokken de weinige overlevenden naar een
tijdelijk dorp dat bestond uit barakken met minimaal comfort. We stonden er
alleen voor. In die tijd bestond er nauwelijks humanitaire hulp. De oorlog had op
zoveel plaatsen schade aangericht en we waren helaas niet de enige die waren
getroffen door oorlogsleed.
In 1953, negen jaar later, werd het nieuwe Oradour ingehuldigd. In samenspraak
met de Association des Families des Martyrs verplichte de overheid iedereen om
de kleuren van de rouw te dragen. Muren en luiken werden grijs geschilderd, een
andere kleur was niet toegestaan. Zelfs de uithangborden waren grijs. Toen ze
opgroeiden, hadden zij die in het nieuwe dorp werden geboren grote moeit om dit
te aanvaarden. Hun levenslust en vrolijkheid viel niet te rijmen met deze
gedwongen droefheid.
Op die vrijdag 13 februari 1953 deed een noordenwind het leven stilstaan. Om half
drie in de ochtend deed de rechtbank uitspraak.
Er werden doodstraffen, levenslange opsluiting en dwangarbeid gevorderd. Enkele
ogenblikken na het vonnis verlieten alle veroordeelden de rechtbank ... als vrije
mannen. Wanneer dit in Oradour bekend werd, gaf de burgemeester, de heer
Fougeras, het Légion d'Honneur, dat het martelaars-dorp had gekregen, terug. De
Association Nationale des Families des Martyrs d'Oradour-sur-Glane kwam in
opstand tegen deze flagrante onrechtvaardigheid in naam van de nationale
verzoening. De eer van de slachtoffers van het bloedbad was bezoedeld. Oradour
verbrak alle banden met de Franse Staat. Deze twist zou 17 jaar aanslepen. De
families weigerden eveneens om de as van de slachtoffers onder te brengen in het
monument gebouwd door de Staat. De Association kon dankzij de vele giften
overal te lande en uitzonderlijke betalingstermijnen toegekend door de
onderneming van de heer Dagoury een monument laten bouwen op het kerkhof.
Dagoury had tijdens het bloedbad zijn familie verloren. Het oorspronkelijke
monument werd, na verzoening met de Staat omgevormd tot een museum. Hier
kunnen bezoekers tal van objecten uit de ruïnes bekijken.
Tijdens deze periode bemoeilijkte het tekort aan overheidshulp het leven van de
burgers van Oradour.
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- Het drama uur per uur
Robert Hébras was 19 jaar oud toen zijn leven op 10 juni 1944 plots een hel werd.
In enkele uren tijd heeft hij alles verloren: zijn gezin, familie, alle wereldlijke
goederen en zijn geschiedenis.
De SS bracht een erg goed voorbereid diabolisch plan tot uitvoering: een dorp van
de kaarten doen verdwijnen en alle mogelijke getuigen van het onmenselijke
bloedbad systematisch uit de weg ruimen.
Slechts weinigen konden aan het bloedbad met 642 slachtoffers ontkomen. Een
vrouw en vijf mannen konden aan de moordpartij ontsnappen. Robert Hébras was
een van hen. Anderen konden aan de waakzaamheid van de folteraars ontsnappen
door zich te verbergen in alle mogelijke schuilplaatsen. Na vele jaren van stilte,
praat Robert Hébras voor het eerst over het drama dat hij heeft beleefd, over de
strategie en de vastbeslotenheid van de SS. Van de folteraars werden er maar een
paar ter verantwoording geroepen voor de rechtbank om de maatschappij en de
overlevenden het hoe en waarom uit te leggen. En wat zou er die dag door de
hoofden van die mensen in Oradour zijn gegaan? Al die vrouwen, al die kinderen
en al die mannen, die al in feeststemming waren omdat de geallieerden vier dagen
tevoren in Normandië waren geland; die allemaal ongetwijfeld dachten dat die
eindeloze oorlog eindelijk snel voorbij zou zijn. Andere mannen hebben er door
deze onvoorstelbare genocide anders over beslist. Ze zullen nooit de vreugde van
de Bevrijding ervaren, een moordmachine is over hen neergedaald. Zoveel doden,
zonder ooit te weten waarom.
Dit verhaal biedt niet alleen een grondig chronologisch overzicht van de feiten, uur
per uur verteld, maar laat ook de wanhoop zien van de slachtoffers voor hun beulen. Al staan de antagonisten van toen een halve eeuw later al lang niet meer tegenover elkaar, toch mag nooit worden vergeten waar puur fanatisme toe kan leiden.
We moeten de herinnering levend houden en mogen dit nooit vergeten.
In de euforie van de landing van de geallieerden, ging het drama van Oradour
vrijwel ongemerkt aan de wereld voorbij. Het drama van Lidice (TsjechoSlowakije, 1942) veroorzaakte een golf van solidariteit. In Illinois (Verenigde
Staten) kwamen 55.000 mensen de straat op. President Roosevelt betuigde zelfs
zijn sympathie met de manifestanten.
Oradour met zijn ruïnes, 642 slachtoffers en handvol overlevenden, werd door de
wereld enigszins vergeten.
Vandaag is Oradour-sur-Glane een groot dorp dat opnieuw leeft. Er wonen 2000
mensen. De herinnering aan het drama wordt levendig gehouden door de ruïnes in
de buurt. Honderdduizenden komen elk jaar naar het martelaarsdorp. Laat ons van
harte hopen dat ze nooit zullen vergeten welke ravage fanatisme en
onverdraagzaamheid kan aanrichten.
Ik kan mijn verhaal enkel besluiten met de namen te noemen van andere plaatsen
die hebben geleden onder de wreedheden van de nazi's :
- Lidice: 476 slachtoffers, 10 juni 1942 (Tsjecho-Slowakije).
- Marzabotto: 1836 slachtoffers, van 8 september tot 5 oktober 1944 (Italië).
- Distomon: 239 slachtoffers, 10 juni 1944 (Griekenland).
- Maillé: 126 slachtoffers, 25 augustus 1944 (Frankrijk).
Ter nagedachtenis van de 44 vluchtelingen uit Charly die in Oradour omkwamen,
heet het dorp voortaan Charly - Oradour (Lorraine)
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