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Inleiding

In 1934 pakten enkele kranten uit met het opmerkelijke oorlogsverhaal van Louisa
d’Havé. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werkte de jonge Gentse vrouw als handelsreiziger voor de textielfabriek van haar vader, Usine Théophile d’Havé – De
Mulder in de Grondwetlaan in Sint-Amandsberg. Als handelsreiziger kocht ze in
Nederland stoffen aan waarmee in de fabriek van haar vader patronengordels en
vooral zandzakken werden gemaakt voor het Duitse leger. De Gentenaars keurden
de samenwerking tussen de familie d’Havé en de Duitsers af en wilden dat de familie daarvoor na afloop van de oorlog gestraft zou worden.
Maar de Duitsers noch de Gentenaars kenden de ware reden waarom de familie
d’Havé met de Duitsers samenwerkte. Louisa was namelijk een spionne die werkte voor de Belgische Militaire Inlichtingendienst. Ze was op eigen initiatief spionne
geworden en overtuigde haar vader om ook spion te worden. Van alle voorwerpen
die in de textielfabriek voor de Duitsers werden gemaakt, smokkelde Louisa, alias
spionne 40B, een exemplaar naar Vlissingen. Daar overhandigde ze de voorwerpen aan een tussenpersoon van de inlichtingendienst. Ook bezorgde zij de inlichtingendienst informatie over Duitse troepenbewegingen.
Onder andere dankzij de risico’s die Louisa nam, was de Belgische legerleiding op
de hoogte van een nakende Duitse gasaanval. Met behulp van het dodelijke chloorgas wilden de Duitsers een doorbraak van het front forceren. In de textielfabriek
van Louisa’s vader maakten de Duitsers in het grootste geheim mondmaskers die
de eigen troepen tijdens de gasaanval zouden moeten beschermen. Louisa slaagde erin om zo’n mondmasker naar Vlissingen te smokkelen. Nadien smokkelde ze
ook nog het speciale waterdichte zakje waarin het mondmasker werd bewaard en
berichten met informatie over het gebruik van beide voorwerpen.
De Belgische legerleiding had aanwijzingen gekregen dat de Duitse gasaanval
vooral de Franse frontsector ten noorden van Ieper viseerde. De Franse sector lag
onmiddellijk ten zuiden van de Belgische sector. Ter hoogte van het gehucht Steenstrate sloten beide legers op elkaar aan. De Belgische legerleiding waarschuwde al
haar fronteenheden over een nakende Duitse gasaanval en bezorgde de waarschuwing ook aan de Franse en Britse legerleidingen. Louisa’s erkenning voor haar
rol hierin zou echter pas vele jaren later komen.
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Na de oorlog werd Louisa niet met open armen ontvangen. Haar oorlogsverhaal
viel op een koude steen. Veel mensen waren van oordeel dat de spionageactiviteiten maar een goedkoop excuus waren om de collaboratie van de familie d’Havé
goed te praten. Louisa slaagde er niet in die negatieve beeldvorming te keren. Pas
in 1934, toen de heftige emoties van vlak na de oorlog waren gaan liggen, werd het
volledige oorlogsverhaal van Louisa voor het eerst op grotere schaal naar buiten
gebracht. Nadien verdween het verhaal echter opnieuw van de radar. Na verloop
van tijd wist niemand nog wat zich in de oude fabrieksgebouwen in Sint-Amandsberg
had afgespeeld.
Dit boekje haalt het oorlogsverhaal van Louisa van onder een dikke laag stof. We
focussen op wat Louisa tijdens de oorlog deed, welke rol haar vader speelde en
hoe ze achteraf met haar oorlogsverleden omging. We bekijken de acties van
Louisa in het licht van de Duitse bezetting in Gent en de militaire ontwikkelingen
aan het front. We kijken mee over de schouders van enkele tijdsgenoten, Belgen
en een Duitser, en vernemen vanuit welke invalshoek zij de acties van Louisa en
haar familie beleefden. Het verhaal dat in dit boekje wordt verteld is geen biografie,
maar het relaas van een jonge vrouw die zich in zeer uitdagende omstandigheden
vol overgave in een onwaarschijnlijk avontuur stortte en daar niet helemaal ongeschonden uit kwam.
Je kan het verhaal van Louisa zelf ter plaatse ontdekken. Spring op jouw fiets en
volg de Louisa d’Havéfietsroute doorheen Gent (zie pagina 8). Je vertrekt en eindigt
op de top van de Louisa d’Havébrug.
Marijn Van Laere
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Louisa d’Havé, vlak voor de Eerste Wereldoorlog.
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