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----n verhooi over de jonge Geraards
bergse rekruten in mei 1940 

Jacques DE RO 

Zeventig jaar geleden, tijdens ' de 18-daagse veldtocht ' van 10 tot 28 mei 1940, wordt België door de 
Duitse legers onder de voet gelopen. Het kost 12.000 Belgen het leven, voor de helft burgers. Bij het uit
breken van de vijandelijkheden worden circa 500.000 à 600.000 jongens en mannen van 16 tot 35 jaar 
opgeroepen om zich te begeven naar 'Recruterings-cenfra van het Belgische leger (RCBL) ' & 'Cenfres 
de Reèrutement de I'Armée Beige ' (CRAB). Onder hen de jonge Geraardsbergenaars Theo Bruylandt, 
zijn neven Fernand en Oscar Bruylandt, Marcel De Clercq en Robert Paeleman. Ze beginnen aan een 
fietstocht naar de Westhoek om uiteindelijk een paar weken later te belanden in een dorpje van wijn
boeren in Zuid-Frankrijk ... 

Theo Bruylandt 

Theo Bru landt wordt te Geraards
bergen geboren op 22 september 
1923 als zoon van Georges en 
van Palmyre Van ieuwenhove. 
Datzelfde jaar start zijn vader een 
drukkerij in de Adamstraat 30. Het 
gezin erhuist in 1932 naar de Les
sensestraat 1, waar het familiebe
drijf word t verder gezet. Theo helpt 
zijn vader vanaf zijn vijftiende bij 
het drukwerk. Twintig jaar lang, 
van 1946 tot 1966, zal hier het popu
laire Cinema-Blad van de pers rollen. 
Bruylandt vestigt zich na zijn hu
welijk met Simonne Geleyn in 1952 
op de Grote Weg 102 te Overboe
lare. Vandaag woont de intussen 
86-jarige man nog steeds met zijn 
echtgenote op hetzelfd adres. 

Bruylandt is e n vlotte vertel! r 
die tegelijk nog over en scherp 
geheugen b schikt. Ge n nkel de
tail ontgaat h m in zijn v rhaal, d 
precieze data n chrono! gie zitten 
g grift in zijn h rinn ring. V or d 
oral history is hij dan ook n zeg n. 

Theo Bruylandt (Foto J. De Ro). 

Uit onze gesprekk n blijkt hij niet 
al l en een eersterangs getuig van 
de Geraardsb rg drukkerijg -
schi denis, ook zijn b I venis en 
tijdens d oorlogsjar n blijk n d 
m it waard om vast t I gg n. 
W b hrijv n hi rna zijn v rhaal 
zoals hij h t ons qua i wo rd J ijk 

heeft verteld. De historische context 
achter het verhaal is opgenomen in 
de gekleurde tekstvlakken. 

Met de fiets naar Poperinge 

Op 10 mei 1940 valt er een Duitse 
bom op het goederens tation van 
Geraardsbergen, amper op zo'n 
30 meter van de drukkerij van 
Georges Bruyland t. Enkele ruiten 
sneuvelen. og diezelfde dag ont
vangt de 16-jarige zoon Theo een 
oproepingsbrief om zich als dienst
plichtige bij het reserveleger aan 
te sluiten. Hij moet zich op eigen 
kracht begeven naar Poperinge. 
De Belgische militaire leiding 
hoopt, net a ls in W.O. I, de vijand 
tot staa n te brengen aan de IJzer. 
Dertien opgeroepen jongeren uit 
de omgev ing van het Stationsplein 
preken af om het traject met de 

fiets af te I ggen. Iedereen ver
schijnt op 13 m i in maatpak met 
een kleine vali s met daarin een 
so pkom, etg ri f en e n deken. 

nd r h n Th ' n ven F mand 
(1), 17 jaar n ar Bruylandt (2), 
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15 jaar en 8 maand (!); Aimé De 
Tandt (3), 19 jaar; Marcel De Clercq 
(
4
), 17 jaar en Robert Paeleman 

(5), 16 jaar. Op de steenweg naar 
Ronse nabij Brakel komen ze te- · 
recht tussen een massa fietsers, die 
vluchten voor het nakend oorlogs
geweld. In de verwarring geraakt 
de groep gespreid. Met slechts een 
zevental komen ze aan in Menen. 
Ze brengen er de nacht door in de 
feestzaal van het lokale Volkshuis. 
De volgende ochtend gaat de fiet
stocht verder richting Poperinge. 
Uiteindelijk komen ze er nog met 
vijf aan. Neefje Oscar is er niet 
meer bij. Ze moeten hun fiets op 
een hoge hoop werpen, maar voor 
Theo valt dit moeilijk want het is 
nog maar een nieuwe fiets. Toeval 
wil dat hij net de chauffeur ziet 
van autobusdienst Vande Pm-re uit 
de Gaffelstraat te Geraardsber
gen. De man heeft net een aantal 
jongens naar hun bestemming 
gebracht. Theo spreekt met hem 
af om de zijn fiets en deze van zijn 
makkers naar huis mee te nemen. 

De trein naar Frankrijk 

De volgende dag worden ze op een 
trein richting Frankrijk gezet. De 
legerleiding geeft hun geen reden 
tot deze beslissing. Als proviand 
krijgen ze elk twee soldatenkoe
ken. De rest zou volgen, wat niet is 
gebeurd. Het wordt een uitputten
de treintocht van vijf dagen en vijf 
nachten . .. Met zijn negen zitten 
ze samengepropt in een comparti
ment van acht zitplaatsen op hou
ten banken. Binnen is het broeierig 
warm. Nog geen twee kilometer 
voorbij Poperinge wordt een lucht
aanval ingezet op de spoorlijn. 

Theo Bruylandt (midden) met Aimé De Tandt (links) en Oscar Bruylandt in 7 942 (Verzame

ling Theo Bruylandt). 

Zonder veel schade kan de trein 
zijn reis voortzetten. Alles verloopt 
tergend traag ... Om de paar kilo
meters wordt er halt gehouden. 
Pas tijdens de vierde nacht wordt 
Boulogne-sur-Mer (6

) bereikt. Het 
station wordt beschermd door 
dertien ballonnen die aan stalen 
kabels hangen. Deze dienen om 
duikvluchten te verhinderen van 
vijandige vliegtuigen. 's Nachts 
worden brandbommen gedropt 
boven de stad. Zoeklichten van op 
de grond speuren het luchtruim 
af en regelmatig horen ze afweer
geschut. Alle treinen verlaten zo 
snel mogelijk het station. Maar ze 
komen niet verder dan aan de ver
nielde brug over de Somme in Ab
beville C). De trein van Bruylandt 
belandt midden in de frontlinie. 
Franse soldaten liggen verschanst 
in de grachten met geweer en ba-

jonet in de aanslag. Bij het verlaten 
van de trein raadt een majoor van 
het Belgische leger hen persoon
lijk aan om langs de ene kant van 
de trein te lopen, want langs de 
andere kant zijn sommigen reeds 
beschoten. De jonge rekruten ko
men aan bij een tent van het Rode 
Kruis, waar gekwetste soldaten 
worden binnengebracht. Ze wor
den aangespoord om hun tocht te 
voet voort te zetten langs de rails 
van de buurtspoorlijn rechts van 
de Somme tot het vissersdorpje Le 
Crotoy. Hier kan Bruylandt na vijf 
hongerige dagen een half zuurdes
embrood bemachtigen. 

De Sommemonding 

In Le Crotoy worden ze door een 
majoor opgewacht. Hij gaat ie-

,, 

(3) Aimé De Tandt, geboren te Geraardsbergen op 20 april1921 als zoon van Emile, sc;hilder in de Buizemontstraat 201 en 
van Clementina De Cubber. Hij huwt later met Julia Vander Hoeven, is rekenplichtige en wooT}t in 1952 in de Lessense
straat 33. 

(4) Marcel De Clercq, geboren te Geraardsbergen op 29 maart 1923 als zoon van Gustave, sigarenfabrikant op het Stations
plein 25 en van Augusta Paeleman. Hij huwt later met Eliane Pilaeten, is mecanicien en woont in 1952 in de Kollege
straat 15. 

(5) Robert Paeleman, geboren te Overboelare op 16 januari 1924 en later gehuwd met Henny Pilaeten, is spoorwegarbeider 
en woont in 1952 op de Verhaegenlaan 22. 

(6) Boulogne-sur-Mer valt in Duitse handen op 23 mei. 
0 Abbeville valt in Duitse handen op 20 mei. 



m.md in ht:'t pla.ltsje zol'i-,l'n die 
twn k..u1 gidst'n door lwt wall'r van 
de Sommemonding tot de .mdl're 
oe\·er w<lé.lr het visst'rsdorp Snint
\' alérv-sur-Somme ligt. U i tt'inde
lijk tit~orwaden ze in hun maatpak 
met t't'n gids de brt'de stroom bij 
la.1g w.1ter. De stroming van het 
water is sterk richting zee en dus 
niet zonder gevaren. Op een be
paald ogenblik komt het water tot 
aan hun borststreek. Voor Bruy
landt een hachelijke onderneming 
want hij kan niet zwemmen. In 
het midden van de stroom keert 
de gids terug want hij vreest dat 
hij zijn dorp anders niet meer kan 
bereiken vóór de volgende vloed. 
Hij wijst hen de juiste richting aan 
waar zij heen moeten waden om 

Het lot van de jonge rekmten 

De dienstplicht geldt in België in 
oorlogstijd vmzaf16 jaar. Dit is de 
reden waarom, zoals hoger venneld, 
een /zalf miljoen jongens en man
nen van 16 tot 35 jaar in mei 1940 
opgeroepen worden om zich naar 
de 'Recruterings-centra van het 
Belgische leger (RCBL)' & 'Centres 
de Recrutement de l'Armée Beige' 
(CRAB) te begeven. Al snelnoemt 
men deze jongeren 'Crabs'. Een 
ongelukkig moment, want op de Bel
gische wegen is de chaos kompleet: 
bij het eerste wapengekletter komt 
een enonne vluchtelingenstroom op 
gang richting kust en verder rich
ting Frankrijk. Bovendien rukken de 
Duitse troepen op met een nooit ge
ziene snelheid. De ontvangstcentra, 
voor zover zij effectief bestaan, kun
nen de enonne toevloed aan vluchte
lingen niet slikken. In de nacht van 
14 op 15 mei beslist men de jongeren 
naar Frankrijk te laten vertrekken 
"waar ze onderdak en werk zullen 
vinden". Een sterk staaltje van im
provisatie en optimisme, want met 
de Franse overheid is hierover geen 
akkoord gesloten. Voor zij die thuis 
zijn gebleven en de oproeping hebben 

Saint-Valéry te bt'reiken. Wanneer 
zij in de verte de huisjes van het 
vissersdorp zien, denken zij dat 
ze gered zijn. Maar net voor het 
dorp ligt nog een tweede hinder
nis: het kanaal van de Somme dat 
is uitgegraven voor de binnen
scheepvaart. Het water is er diep 
en nergens zien ze een oversteek
plaats. Een oud vrouwtje uit het 
dorp heeft hen opgemerkt en roept 
hen toe. Maar de afstand is te ver 
en ze wordt niet gehoord. Dan 
met gebarentaal begrijpen ze dat 
ze landinwaarts moeten lopen om 
de zeesluis te bereiken. Volgens 
de majoor is daar een kade waar 
enkele autobussen hen opwachten. 
Van daar af zouden ze dan ge
bracht worden naar het volgende 

genegeerd, blijkt het achteraf de juiste 
beslissing. De rekruten die niet verder 
dan Noord-Frankrijk zijn geraakt, 
hebben ook geluk. Na de capitulatie 
van Frankrijk op 22 juni, kunnen ze 
terug naar huis. Sommigen proberell 
tevergeefs met het Franse en Engelse 
leger in Duinkerke mee in te schepen 
naar Engeland. Maar een hele groep 
vlucht weg van de naderende Duitse 
legers en gaan te voet, met de fiets 
of de trein richting Zuid-Frankrijk. 
Door de Belgische capitulatie worden 
heel wat 'Crabs' het mikpunt van 
Franse woede en spot. Pas na het her
stel van het burgerlijk treinverkeer, 
kunnen zij in de loop van augustus 
en september terugkeren. Sommige 
getuigenissen zijn optimistisch, maar 
voor heel wat jongeren is de hele trip 
een zware beproeving: ontbering, 
gehrek aan enig inkomen, honger, 
ziekte, lijfongedierte, avemachten in 
open lucht bij regen en ontij, de ver
zengende Zuid-Franse zomerhitte ... 
Sommige 'Crabs' zijn door /zet Franse 
leger opgevorderd, terwijl een klein 
aantal in de Franse oorlogsindustrie 
wordt ingeschakeld. 

(") Dil'PP'' valt in Duitse hemden op Y juni. 

"Bruylandtje, zijt het gij?" -~, 

stadje Eu, waar ze weer de trein 
kunnen nemen. Maar net wanneer 
ze de zeesluis oversteken, klinkt 
zwaar artilleriegeschut achter de 
bossen. In volle paniek stuiven de 
jongens uit elkaar en zoeken dek
king. Theo vlucht langs de huizen 
weg en verbergt zich verderop in 
een bosje, terwijl Fernand onder 
een bus duikt. Wanneer de bus 
naast hem in brand vliegt, neemt 
Fernand het hazenpad. Enige tijd 
later vindt iedereen elkaar terug 
op de weg langs het bos waar Theo 
zich verborgen heeft gehouden. 
Door de schietpartij zijn ook de 
buschauffeurs weggevlucht en zit 
er voor de vijf jongens niets anders 
op dan te voet verder te stappen. 
Rond middernacht komen ze aan 
in Eu. Ze zoeken er het station op, 
waar talrijke vluchtelingen her en 
der op de grond liggen te slapen. 
De lange voettocht heeft de jonge 
Theo zwaar vermoeid en hij valt 
er meteen in een diepe slaap. Maar 
niet voor lang want hij wordt wak
ker geschud door Fernand, die 
hem vraagt: "Zijt /zet gij, I11eo?", 
want het is er pikdonker. Theo ver
neemt van hem dat de spoorlijn in 
handen van de Duitsers is gevallen 
en dat nog langer wachten op een 
aansluiting nutteloos is. Met te
genzin trekt hij dan met de andere 
jongens te voet verder in de rich
ting van Dieppe (8

), een kuststad 
die zo'n 30 km verder ligt. 

Een verwoeste kuststad 

Langs de kant van de weg zien ze 
achtergelaten auto's, die zijn stil
gevallen bij gebrek aan brandstof. 
In een van de voertuigen vindt 
Theo een paar laarzen, die er voor 
zorgen dat de voettocht meer com
fortabel verloopt. Maar de hitte 
zal er later voor zorgen dat hij 
zich weer van de laarzen ontdoet 
en af en toe de tocht verder zet 
op blote voeten. In de duisternis 
van de nacht geraakt men nog een 
jongen kwijt. Aanvankelijk dacht 
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Groepsfoto m et de rekru ten voor het stationnetje van Cardet, genomen op 1 juni 1940. Theo zit gehurkt, de vijfde van rechts te tellen (Verza
meling Theo Bruylandt). 

men da t hi j ac hterop liep, rnaa r in 
fe ite s ta pte hi j vee l ve rd er voorop. 
Ze vind en elkaa r te ru g in Di eppe. 
De s tad li g t vo ll edi g in puin. De 
s tra ten z ijn bezaa id me t omgeva ll en 
elek tr icite its- en te le foonpalen. Da
ken en buitengeve ls van de hui zen 
z ijn in ges tort, a lleen de schouwen 
s taa n nog rec htop . De vijf jongeren 
banen z ich ee n weg door het puin 
om de haven te bereiken. Fernand 
Bru y landt hoopt nog met een sc hip 
uit de fr on tzone te geraken richtin g 
Engeland . Maar in de haven hebben 
Duitse lu chtbombardementen de 
schep en gekelderd en is de door
gang naar zee geblokkeerd door 
een ingestorte brug. Een kleine re
genvlaag doet Theo en z ijn makkers 
bes luiten om zich te schuilen in een 
geparkeerde vrachtwagen, waar ze 
rustig wa t kunnen e ten. Onder een 
dekzeil vi ndt een van hen het lijk 

(9) Rouen va lt in Duitse handen op 9 juni. 
C0

) Paxijs valt in Duitse handen op 14 juni. 

van een Engelse sold aa t. Ze schTik
ken op en net wanrteer ze uit de 
vrachtwagen springen, botsen ze op 
drie Engelse soldaten met geweer 
en bajonet in de aanslag. Er volgt 
een paspoortcontrole en wanneer 
blijkt dat z ij a llen Belgen zijn, wor
den ze verwezen naar een schuil
kelder voorbij he t s tation. Hier 
brengen ze de nacht door. Opnieuw 
wordt Theo door zijn makkers 
wakker geschud wanneer de laatste 
tre in uit Dieppe naar Rouen (9) ver
trekt. Op deze plaats kunnen ze een 
luxu euze toeristen trei n, bes taande 
uit twee ni veaus, naar Parijs nem en . 

In Parijs 

In de late namiddag komen ze aan 
in de Gare du Nord. Het valt Theo 
m eteen op dat het gewone stadsle-

ven er ongehinderd doorgaa t alsof 
er helemaa l geen oorlogsdreiging 
is C0). Fernand Bruylandt is al eens 
eerder op bezoek gewees t bij een 
tante in Bordeaux en de Parijse 
metro is hem niet onbekend. Maar 
war1J1eer hij he t plan va n de onder
grondse ziet, slaagt hij er niet in om 
de juis te route uit te s tippelen naar 
de Gnre d'Au sterlitz. Een Gentse 
kunstschilder die een op leiding 
volg t aa n de Parijse academie heeft 
de jongens Nederlands horen pra
ten en spring t hen ter hulp. Hij 
loods t hen door het ondergrondse 
netwerk va n trappen en gangen om 
hen uiteindelijk te brengen naar het 
juis te treinstation. Ze komen er 
's avond s aa n omstreeks 21 uur. 
Hier hebben ze onmiddellijk aan
sluiting naar .he t zuiden va n Frank
rijk. Maar de trein zi t over vol, a lle 
zitplaa tsen zijn beze t en ze moeten 
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he ft twee dochters e n een zoon. 
Theo I rt nk I Made leine kennen, 
d r haar vad e r Madou (afkorting 
va n nra douce) g noemd. Ze is even 
o ud a l h m . Ze leven zoa ls ve-
le n in d tr k van de wijnbouw. 
T heo krij g t r m eer wijn te drinken 
d a n e t n. De jongens ontvangen 
aa nv a nke lijk va n d e militaire lei 
din g e n d age lijk e o ldij van drie 

fra nk. Ad o lphe G ras brengt de vier 
Ge raa rd be rgena ar na ar een wo
nin g naa t d e e ni ge he rbe rg in h et 

Het dorpsplein van Cardet met het 'Café de I'Un ion' ( 1940) (Verzameling Theo Bruylan dt). 
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dorp. Vooraan is het een koeienstal 
met daarachter een patio. Via een 
stenen trap bereiken ze de eerste 
verdieping waar zich twee slaap
kamers bevinden. De eerste kamer 
is al ingenomen door twee Walen, 
in de andere logeert er iemand uit 
Molenbeek. De man is tweetalig en 
de Geraardsbergenaars vinden het 
meer passend de kamer met hem te 
delen. Op de vloer liggen matras
sen, waar ze drie maand lang op 
zullen slapen ... 

Het leven in Cardet 

De jongens voelen zich in het Zuid
Franse dorpje als het ware "in het 
paradijs" elke dag zon en gewoon 
te liggen niksen in het warme wa
ter. Een minpunt is het gebrek aan 
voedsel. In het dorp valt er weinig 
te vinden. Alleen op zaterdag is 
het enige winkel~e tot 11 uur open 
voor de dorpelingen. Wanneer de 
Belgen dan tussen 11 en 12 uur hun 
inkopen mogen doen, is er quasi 
niets meer over. Bij de familie Gras 
staat er praktisch elke dag konijn 
op het menu. Theo komt te weten 
hoe dat komt: regelmatig jaagt de 
wijnboer met een fret op konijnen 
die schade toebrengen aan de wijn
stokken. Van de sergeant krijgen 
de jongens elke dag per hoofd 225 
gram brood voor 's morgens, 'soep' 
(niet meer dan water met een halve 
tomaat) en een halve kilo tomaten 
voor 's middags en ... een halve 
kilo tomaten voor's avonds. Hun 
honger stillen ze tussendoor door 
fruit te eten, dat ze in een grote 
kwekerij in het dorp stelen (12). Na 
een poos raken de zestig Belgen 
erg misnoegd over hun eenzijdig 
menu en ze willen dat de sergeant 

er wat aan doet. Hijzelf woont in 
een mooi omheind huis met balkon 
en leidt er een rijkelijk leven~e. De 
jongens komen in opstand, houden 
een protestmars door het dorp en 
doen hun beklag bij de burgemees
ter. Van hem achterhalen ze dat de 
sergeant geld van hen opzij houdt, 
want de gemeente geeft de man een 
dagvergoeding van 10 frank .per 
hoofd om in het levensonderhoud 
te voorzien. De groep trekt daarna 
naar het huis van de sergeant, die 
intussen onraad heeft geroken. Van 
op het balkon roept hij hen toe: "Al
les komt in orde! Vanaf morgen heeft 
iedereen patatten en vlees!". 

Wanneer de jongens al bijna twee 
maand in het Zuid-Franse dorpje 
vertoeven, biedt het Rode Kruis 

Cardet, den 28 Juli 1940 

hen een briefkaart aan om een 
boodschap te sturen naar hun 
ouders in België. Theo schrijft op 
28 juli de kaart vol met nieuws 
aan zijn ouders. Niet alles kan 
hij schrijven want de tekst moet 
eerst door de nazi-censuur. Ge
orges, de vader van Theo, zoekt 
tevergeefs op een landkaart van 
Frankrijk waar het dorpje Cardet 
ligt. Hij roept de hulp in van een 
overbuur, weduwe De Somerin 
de Lessensestraat 70. Haar oud
ste zoon Piet (13) studeert op dat 
ogenblik geneeskunde aan de 
Katholieke Universiteit Leuven 
en is goed bevriend met Theo, 
die hij bruylandtje noemt. Hij vat 
het wilde plan op om met Henri 
Pennewaert, die over een eigen 
vrachtwagen beschikt, de jongens 

Beste Ouders, 
Reeds van als 't mogelijk was naar België te schrijven 

heb ik een brief geschreven. Ik ben nog gaaf en gezond hier in 't zuiden van 
Frankrijk in Cardet, maar hoe 't met U nog gaat is me een groote vraag. Lieve 
Ouders, ik !zoop dat het U nog gaat, goed stelt. Fernand is hier ook, alsook 
Marcel de Clercq en Robert Paeleman. Het gaat ons allen goed. We hebben 
bizonder in 't fruit niets te kort, want we eten dan heelen dag door pruimen, 
peeren, noten, appels, perzikken, enz .... Ik eet wat de pot kookt, en 't wordt 
nu heel wat beter als vroeger. Om 2 uur gaan we zwemmen in de Gm·don, een 
breede rapstroomende rivier. We slapen met onze vieren op een kamer, en 's 
zondaags gaan we naar de mis, vroeger een groote stal. Het is hier stikkend 
heet want we zijn allen al goed bruin gebrand. We !wapen zoo rap mogelijk 
naar huis te komen, want we verlangen zoo naar U. Cardet is maar een boe
rendorp, en 't verveelt ons hier al heel erg. Spijtig, nu Beste Ouders, moet ik 
reeds sluiten, want er kan niet veelmeer op zoo een kaartje, het andere zal ik 
U wel vertellen, als ik thuis ben en als 't mogelijk is, laat me wat nieuws over 
U en de familie weten. 

Ik wensch U allen een goede gezondheid; doe hun de 
kamplinzenten en tot ziens ... 

T. Bruylandt 

(12
) Bruylandt en zijn vrienden worden gevat door de opzichter van de plantage, maar ze komen er met de schrik van af 

omdat de man onder druk wordt gezet door de dorpsbewoners om hen niet aan te geven bij de Franse gendarmerie. 
(1 3) Piet De Somer, geborenteNiel in 1917, is leerling aan het Sint-Catharinacollege te Geraardsbergen en is actief als KSA

leider. Hij studeert geneeskunde van 1935 tot 1942 aan de Katholieke Universiteit te Leuven. Vanaf 1952 begint hij daar 
zijn professorale loopbaan. Hij ligt aan de basis van het bedrijf Recherche et Industrie Thérapeutiques, dat nieuwe antibio
tica en antivirale vaccins aanmaakt. In 1954 richt hij samen met voornoemd bedrijf het Rega-insitu ut op waar ondermeer 
het polio-vaccin wordt ontwikkeld. In 1958 is hij medeoprichter van het tijdschrift De Maand. Hij wordt in 1968 de eerste 
rector van de zelfstandige Nederlandstalige Katholieke Universiteit Leuven. Een functie die hij behoudt tot zijn overlij
den in 1985. 
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teru n ar het d rp, aar i d reen 
buiten v rwond rd taat t kijken 
n ar d buitenland r . Ga tvrouw 
lrène z rgt nog lug oor enkele 
hard gekookte eieren voor onder
\veg. De terugtocht gaat eerst langs 

Iontpellier, waar Paul Hooghuys, 
de neef van Theo, tandarts Cyriel 

teppé (14
) en nog enkele jongens 

worden opgepikt. Daarna rijdt de 
olgeladen vrachtvvagen door het 

woe te Centraal Massief. De rit 
verloopt moeizaam want de wegen 
zijn er mal en overal is de beweg-

Piet De Somer brengt de jonge rekruten 
veilig terug thuis. 
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liti t ng 1 ud n n g 1 id 
nar nkan1p m nt. D gro p 
j ng r n i in v rtr ding want 
in f it mog n ze het dorp niet 
v rl t n. Pi t D Somer tracht met 
all rhand papi r n de politiechef 
t ov rtuigen h n t laten gaan. 
Maar d man houdt het been stijf 
n w ig rt h n te laten vertrekken. 

Wann er hij even later naar een 
ander bureel gaat, neemt Piet het 
hazenpad en rijdt hij met de jon
gens h t kampement uit. Honderd 
kilometer verder gebeurt quasi 
hetzelfde scenario. Uiteindelijk be
reiken ze zonder kleerscheuren de 
demarcatiegrens. Van daar gaat het 
naar Clermont-Ferrand, Saint-Flour 
en Reims. Ze steken de rivierbed
ding van de Marne over, die volle
dig droog staat door de vernieling 
van de sluizen. De hele terugtocht 
duurt een vijftal dagen en buiten 
een paar eieren hadden ze helemaal 
niets te eten. 

"Bruylandtje, zijt het gijl" 

Ondergedoken in Geraardsbergen 

Th o Bruylandt woont terug al 
nk le maanden bij zijn ouders in 

de Lessensestraat wanneer onver
wachts twee Duitse Feldgendarmen 
de drukkerij binnenstappen. Zij 
zijn op zoek naar Theo, maar die 
is toevallig op bezoek bij de buren. 
Hij wordt, zoals veel jongeren, ge
zocht om tewerkgesteld te worden 
in Duitsland. Wie zich hiervoor 
niet spontaan aangeeft, kan gestraft 
worden en belanden in Poolse 
werkkampen. Zij nemen een nieu
we radio mee, die zij beloven terug 
te geven als Theo zich aanmeldt. 
Een paar weken later ko~en zij 
terug en opnieuw is Theo niet aan
wezig. Ditmaal nemen ze een gas
vuur mee. De ouders van Theo wil
len niet dat hun zoon naar Duits
land vertrek t en zoeken voor hem 
een onderduikadres. Dat vinden ze 
bij een tante in de Verhaegenlaan. 
Hij verblijft daar zeven maanden. 
Op een nacht vallen de twee Duitse 
gendanTlen de woning binnen. 
Maa r ze vergissen zich van woon-

VanSnick met zijn honden en schapen (mei 1944) (Verzameling Theo Bruy
landt) . 

sb rg n 15 juli 1917 ,,n huwd m t M ri R 
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#Bruy/andtje, zijt het gij?" 

adres want het is een tweewoonst. 
Theo ligt te slapen, maar kan via de 
wc bij de buren vluchten. Een win
kelier uit de Lessensestraat weet 
voor hem een nieuwe schuilplaats 
in een hoevetje, gelegen bij Boureng 
in Overboelare. Hier woont René 
Van Snick, een oude man van in de 
tachtig met vier à vijf ondergedo
ken jongeren. Theo zal hier ander
half jaar logeren in een kamertje, 
net groot genoeg om een bed te 
zetten. Wanneer twee jongens in 
de buurt worden opgepakt door 
de Gestapo, dreigt opnieuw gevaar 
voor de ondergedokene. De jon
gens slaan ter hoogte van Den Broek 
op de vlucht, maar de nazi's kun
nen via hun identiteitskaart hun 
adres opsporen. De buurt wordt 
uitgekamd. Op een vroege ochtend 
vallen ze het hoevetje van Van 
Snick binnen. Theo ligt te slapen, 
maar kan nog net uit een venstertje 
springen. Half gekleed en op blote 
voeten steekt hij de meersen over 
en bereikt hij via een boomstam de 
overkant van de Marke. In Akren 
krijgt hij van inwoners schoenen en 
klederen. Eenmaal de Gestapo ver
trokken is, keert Theo terug naar 
zijn schuilplaats. Maar hij vindt 
het er niet meer veilig, temeer 
daar er regelmatig mensen van de 
weerstand logeren en de Gestapo 
er meermaals binnenvalt. In mei 
1944 keert Theo terug naar huis. 
Hij krijgt er steun van de buren, die 
zorgen voor vluchtwegen achter 
het huis door openingen te maken 
in de tuinomheining. Theo zal uit
eindelijk thuis blijven wonen tot 
Geraardsbergen wordt bevrijd op 3 
september 1944. 

Tewerkgesteld in Duitsland 

Na de Belgische capitulatie komt er vrij 
snel een oproep om in Duitsland vrij
willig te gaan werken. Het land telt op 
dat ogenblik een half miljoen werklo
zen, terwijl er in Duitsland volop werk 

is in de oorlogsindustrie. Op 31 de
cember 1941 hebben al145.000 Belgen 
de oproep beantwoord, vaak om aan de 
honger te ontkomen. Een gedwongen 
arbeid wordt afgekondigd op 6 oktober 
1942. Mannen tussen 18 en 50 jaar, en 
vrouwen tussen 21 en 35 jaar kunnen 
opgevorderd worden. Volgens gegevens 
van het Rode Kruis zijn 189.541 man
nen het slachtoffer geworden VCJn deze 
maatregel. Maar naar schatting meer 
dan 200.000 zogenaamde 'werkweige
raars' kunnen eraan ontkomen door 
zich schuil te houden. Met het groeiend 
verzet van de bevolking, wordt de jacht 
op hen opgevoerd. Vanaf 1943 vinden 
regelmatig razzia's plaats en worden 
verklikkers ingeschakeld. 

Dertig jaar later 

Wanneer Theo in 1970 zich zijn 
eerste voertuig aanschaft, wordt 
Cardet meteen zijn vakantiebe
stemming. Hij heeft naar de familie 
Gras meerdere brieven geschreven 
maar zij bleven onbeantwoord. Het 
rustige dorpje van weleer is her
scha pen in een drukke toeristische 
trekpleister. Brede wegen en nieuw 
gebouwde hotels verdringen de 
charme van weleer. Het huis waar
in Theo heeft gelogeerd is volledig 
vervallen. Van een dorpeling ver
neemt hij dat in 1958 Cardet door 
een hevige overstroming zware 
schade heeft geleden. Een tiental 
doden is toen in de streek gevallen. 
Madou woont nu aan de overzijde 
van de straat en bij het weerzien 
van Theo komen de oude verhalen 
uit 1940 terug naar boven. 

Na beschouwing 

De hele tocht naar het zuiden van 
Frankrijk is voor de 16-jarige Theo 
Bruylandt tegelijk een akelige en 
een avontuurlijke ervaring. In te
genstelling tot zijn streekgenoot 
Elie De Mol (1 5), die al na tien dagen 

terug thuis is, blijft de jongen drie 
maand van huis weg en trotseert 
hij nooit eerder gekende angsten 
en ontberingen. Hij kan wel reke
nen op de steun van zijn neef en 
naaste buurjongens. Uiteindelijk 
valt zijn verblijf in Zuid-Frankrijk 
nog best mee en is hij dank zij de 
onverwachte 'redding' van het 
thuisfront nog vroeger thuis dan 
de meeste van zijn lotgenoten. Zijn 
leven als ondergedoken jongeman 
gedurende meer dan twee jaar 
heeft zeker voor de nodige angst 
en stress gezorgd. Hij heeft het ge
luk niet te worden opgepakt, maar 
het valt ook op hoe sterk hij steeds 
kan rekenen op de solidariteit van 
familieleden en kennissen. 

Jacques De Ro, 

e-mail: jacques.de.ro@telenet.be 

(15) M. VAN TR!MPONT, Losse terugblikken op Geraardsbergen tijdens de ongeluksjaren1940-1945. Eell bijdrage tot de geschiedenis van 
Geraardsbergen in de 2de wereldoorlog, in Gerardimontium, extra editie: 3 september 2004, p. 3-4. 


