INHOUD
Voorwoord .............................................................................................. 8
Inleiding ................................................................................................ 10
Interbellum ........................................................................................... 12
Jean groeide op onder een toenemende oorlogsdreiging
Mei ’40. Gent werd bezet ......................................................................... 17
De inval van de bezetter – België kwam onder Duits militair bestuur –
Jean en zijn broers keren terug naar het bezette Gent
De militaire dictatuur werd verankerd .................................................... 27
De politionele en militaire organisaties werden alomtegenwoordig –
De bezetter onderwierp de massamedia – De bezetter kreeg steun van
de Vlaamse Wacht – De dominante berichtgeving werd gecounterd
door sluikpers en de BBC – Het ‘V’-teken vond zijn weg –
De oorlogsdrift van het Derde Rijk kende geen grenzen
’40-’41. Het verzet kreeg vele gezichten .................................................... 38
Een onvolledig overzicht van de eerste verzetsgroepen in het Gentse –
Het ontstaan van het ‘Het Belgisch Legioen’ alias Geheim Leger
’42- ’43. Het verzet nam toe, ondanks arrestaties en vervolging ................. 44
De Gentse burger kreeg tegenstrijdige informatie over het
oorlogsverloop – Het Geheim Leger in Gent kende arrestaties,
maar bleef actief – De extreemrechtse collaboratie nam toe –
De broers vervoegden het Geheim Leger
'44. Het verzet gemobiliseerd voor D-Day . ............................................... 57
Voorbereidingen voor D-Day – Meerdere operaties door het Geheim
Leger – Sabotage en parachutage van wapens – De bevrijding van
‘Martin’ en repressie
September ’44. De bevrijding van Gent .................................................... 67
Mobilisatie van de schuiloorden – Stootgroep ‘Raph’ zag het daglicht –
Verzetsstrijders en geallieerden rukten op naar de stad –
Gent-Centrum bevrijd – In Gent-Noord werd nog dagenlang hard
gevochten – De ‘Mobiele Groep La Sarcelle’ werd opgericht –
Poolse troepen en het verzet streden samen tegen versterkte
Duitse troepen – Gent kende een bevrijdingsroes en ontluisterde
mogelijke collaborateurs
6

220605-DrieBroersInHetVerzet.indd 6

30/08/2022 15:06

De oorlog ging door tot midden ’45 ........................................................ 102
De verzetsgroepen werden ontwapend – De oorlogsdreiging bleef
aanwezig – Jean, Jacques en Guy werden oorlogsvrijwilliger –
De capitulatie op 8 mei werd uitbundig gevierd – En wat was er
geworden van veroordeelde of vermiste verzetsstrijders?
De Universiteit Gent tijdens de oorlog ................................................... 119
De bezetter ijverde voor een Germaanse oriëntering – De opkomst van
het verzet binnen de universiteit – De rede van de rector op 8 mei ’45
De jaren volgend op ’45 ......................................................................... 125
Het oorlogsverleden werd ingekapseld, democratische vrijheden
hersteld – Waarom er vandaag in onze parken nog 80+ bomen groeien –
Jean zocht zijn weg in het naoorlogse leven
Erkenning van het verzet ...................................................................... 132
Erkenning van verzetsgroepen en het statuut ‘gewapende weerstander’
– Erkenning van de broers als ‘gewapende weerstander’ –
Hun getuigschriften en eretekens
De jaren ’70-’80 ..................................................................................... 150
Een geheime kamer zonder slot – De vredevolle jaren ’80 –
Jeans laatste jaren
Vandaag ............................................................................................... 154
Samen naar een toenmalige gevechtspost
Geraadpleegde bronnen ....................................................................... 157
Sporen van verzet en bevrijding WO II . ................................................. 161

7

220605-DrieBroersInHetVerzet.indd 7

30/08/2022 15:06

