VOORWOORD
Pa,
Ik heb met veel schroom de zoektocht naar jouw verleden aangevat en mijn
ontzag voor jou is alleen maar groter geworden.
Als vijftienjarige verliet je je ouders, broer en zussen om met je oudere broers
fietsend naar een buurland te trekken, ertoe verplicht door je eigen overheid
naar aanleiding van een komende dictatoriale bezetting. Je kindertijd liet je
abrupt achter. Een paar weken later kwam je terug in je stad, die ondertussen
bezet was door een dictatoriaal regime.
Toekijken was echter niet jouw ding. Toen je als achttienjarige besliste om je
eerste verzetsdaden te plegen, wist je uiteraard niet hoe de oorlog verder zou
evolueren, hoelang de bezetting zou aanhouden, en zeker niet hoe je verdere
leven zou verlopen. Deelname aan het (gewapend) verzet was onherroepelijk
en onverbiddelijk in hoofde van de bezetter. Het was een keuze om een dubbel
leven te leiden waarin leugen en wantrouwen ten aanzien van derden instrumenteel werd voor het overleven, waarin vertrouwen in de mensen die jij koos
of die jou kozen, dit dubbele leven draagbaar en zinvol hield. Telkens weer
moest je de angst overwinnen om betrapt of verraden te worden, telkens weer
werd de onrust gevoed. De reflex om weer het comfort van het gewone leven op
te zoeken, werd verdrongen.
Je koos voor gewapende actie in plaats van intellectuele strijd waar je als
jezuïet-leerling eerder was voor opgeleid. In de nasleep van die beslissing heb
je soms als eerste getuige zien doden en heb je gedood. Dit versterkte je diepe
afkeer voor dictatuur. Auteur van je eigen leven heb je dit je ganse verdere
leven meegedragen.
In de naoorlogse jaren werd je nogmaals geconfronteerd met levensbedreigende medemensen. Maar blijkbaar versterkte die confrontatie niet de
angst voor je medemens. Integendeel, jouw vertrouwen in waar je voor stond,
groeide.
Is er een verband tussen je moed en je bescheidenheid die we hebben gekend?
Moed om zelf, ook fysisch, in de vuurlinie te staan. Letterlijk je eigenbelang,
overleven, in de weegschaal te leggen voor het algemeen belang. Persoonlijke
‘winst’ heb je daar niet uit gehaald. De beslissing om tot gewapend verzet over
te gaan en die inspanning aan te houden, heeft je in je latere leven geen maatschappelijke voorsprong gegeven. Integendeel, in de naoorlogse periode bleek
dit maatschappelijk weinig relevant te zijn. Zodra de dreiging van de bezetter
was weggevallen en men weer tot de ‘orde van de dag’ overging, werden die
8

220605-DrieBroersInHetVerzet.indd 8

30/08/2022 15:06

verzetsacties eerder persoonlijke herinneringen dan collectieve g
 eschiedenis.
Die rugzak heb je je verdere leven meegedragen, met zowel je littekens als je
eretekens, zowel intense gevoelens van rouw als overwinningsroes. Je borg ze
op in je bibliotheek van herinneringen, blijvend. Enkel jijzelf en sommige deelgenoten met wie je die periode hebt doorgemaakt, konden dit duiden. Lucide
helden blijven immers bescheiden.
Je was student, gewapende weerstander, burger en later vader. Wij, je zoons,
kenden je vooral als vader. De wijze waarop we onze weg zochten in het leven,
soms kronkelend, vond je verrijkend, nooit afkeurend. Je was eerder observerend dan sturend, eerder afstandelijk betrokken en tegelijkertijd zeer loyaal. Je
gaf vertrouwen en je inspireerde door je respect voor alleman en een onvoorwaardelijk engagement, een deugd die je als jonge man intens hebt beoefend
tijdens je verzetsjaren. Problemen en besognes werden gerelativeerd. Je weerbaarheid was vroeger immers zwaar op de proef gesteld. Je blik bleef steeds
helder en standvastig. Maar als zestigjarige sloeg de kanker toe. Je lichaam
begon te falen, je energie stroomde weg. Je berustte. De naderende dood was
immers deel van het leven. Dit aanvaarden maakte dit leven waard.
Je leeft verder, ergens, onder ons. Bij het opmaken van dit boek en de zoektocht leerde ik je nog beter kennen. Je bent al meer dan vijfendertig jaar overleden, ver weg, maar tijdens het voorbereiden en neerschrijven van ‘jouw’
verhaal kwam je weer dichter. Als het donker is en ik zoek, vind ik je soms
terug. De gedoofde ster blijft een ankerpunt. Je toonde ons nog eens aan dat
tegenslagen erbij horen en hard kunnen toeslaan, maar tevens helpen om je
eigen kern te vinden en te doen groeien. Je minzaamheid nam alleen maar toe,
je onverzettelijkheid hield stand.
Ergens las ik ‘Een mens die sterft, is een bibliotheek die afbrandt’. Ik begrijp
ondertussen dat er ook ongeschreven verhalen bestaan die nog ontsloten
kunnen worden. Een bijdrage.
Je jongste zoon,
Jean-Luc
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INLEIDING
Jean, mijn vader, had gepland om ‘een boek’ te schrijven over het Gentse verzet tijdens WO II zodra hij zijn pensioen ging aanvatten, maar een longkanker
besliste er anders over. De ziekte vrat al zijn energie op. Overleven werd zijn
prioriteit, maar tevergeefs. ‘De dood achtervolgt mij’, vertelde hij aan een huisvriend. De dood zou hem deze keer wel tackelen en hij berustte hierin.
Bij zijn overlijden in ’86 kregen we heel wat deelnemingen die verwezen
naar zijn mildheid, zijn glimlach en zijn zachtmoedigheid. Kenmerkende trekken die ik als opgroeiend kind heb mogen ondervinden.
Over zijn verzetsverleden tijdens WO II was hij zeer bescheiden. Als kind
vonden we medailles tijdens onze snuffeltochten door laden en kasten. In de
garage, opgerold in een stoffige jutezak, lag een lichtgekleurde, écru overall en
een driekleurige armband met de initialen ‘A S’. Ergens op een kapstok hing
een verdwaalde donkere baret. Als kind zette ik die soms op, ik vond dat ‘cool’.
Wanneer mijn vader me daarmee opmerkte, gaf hij geen commentaar, maar
glimlachte geduldig met dit opgroeiende kind. De verhalen die ‘deze muts en
overall’ hadden gekend, zouden later wel verteld worden of neergeschreven in
‘een boek’.
In zijn kerkboek zat een bidprentje met de foto van een gewapende weerstander in uniform. De verso vermeldde dat de overledene laffelijk was vermoord door de bezetter.
Gerafelde puzzelstukjes. Verhalen kregen we niet te horen, wel af en toe een
zinnetje, meestal via zijn echtgenote, ons moeder.
‘Van wie is die decoratie?’
‘Oh, die heeft papa gekregen van de Polen. Hij heeft met hen meegevochten
tijdens de oorlog en ze vonden hem zeer moedig.’ Eén zin, meer niet.
Ergens in de jaren ’70: ‘Hier hebben “ze” me nog ondervraagd, een ganse dag.
Ik wist niet waarom, maar blijkbaar had iemand verklikt dat we bij de scouts
een sluipspel hadden opgezet, wat niet op ons officieel programma stond’. Een
kortverhaal met een glimlach verteld. Het was eerder een studentikoos verhaal. ‘Ze’ hadden hem immers voor iets vrij onschuldigs opgepikt, terwijl hij
gelijktijdig al actief was in het verzet, waarop een doodstraf kon volgen.
In die jaren vond ik ook een boekje in een lade waarin het voordien nooit
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had gelegen, Het Geheim Leger vecht, daterend uit midden ’45. Was dit toevallig
of eerder een uitnodiging aan de zoons om dit deel van pa’s verleden te ontdekken, te ontrafelen, te filteren? Pa reikte een aantal puzzelstukken aan, maar
veel stukken ontbraken. Hij vergat er of liet ze weg. Mijn broer en ik zagen dit
als een uitnodiging om ‘zijn’ verhaal te reconstrueren, een verhaal dat mocht
of moest worden verteld.
Veel medeburgers hebben deze periode van bezetting en bevrijding in kaart
gebracht, gedocumenteerd, gearchiveerd, soms zeer methodisch en scrupuleus. Die auteurs beschreven de context, gaven verschillende invalshoeken,
academisch of literair. Dat is de voedingsbodem waarop dit verhaal werd
geschreven. Die studies en documentatie zijn meestal van recente datum, geleverd door een generatie die de (klein)kinderen zijn van de mannen en vrouwen
die onder de toenmalige dictatuur hebben geleefd. Pas in ’67, een twintigtal
jaar na het einde van WO II, werd in Brussel een ‘Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog’ opgericht, voorloper
van het huidige Cegesoma. Tijd heelt wonden, littekens worden blootgelegd,
passies geduid.
Om dit boek te schrijven heb ik ruimschoots deze bronnen geraadpleegd
om een verhaal te reconstrueren van bezetting en verzet te Gent tijdens ’40-’45.
Een mozaïek van gebeurtenissen die de context weergeven waarbinnen Jean
zijn verzetsstrijd aanvatte. De persoonlijke archieven van de drie broers waren
zeer beperkt. De broers hielden geen dagboeken of geschriften na, wat typerend is voor hun bescheidenheid en terughoudendheid, en eigen is aan hun
verzetsstrijd.
Mogelijk reiken in de nabije toekomst derden nog extra puzzelstukken aan
of volgt er verder onderzoek die dit verhaal zullen vervolledigen.
Intussen voel ik een schouderklopje van pa en merk ik glimlachende trots in
zijn ogen. ‘Zijn’ boek is er. Niet zijn versie, maar deels met zijn DNA.
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INTERBELLUM
1924
Zes jaar na de beëindiging van de Grote Oorlog, ’14-’18, verbleef ene Adolf
Hitler in een Duitse gevangenis, veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf
wegens een mislukte putsch in Duitsland.
Na minder dan één jaar in hechtenis kwam Hitler echter weer vrij. Tijdens
die gevangenisstraf schreef hij met de hulp van Rudolf Hess zijn ‘magnum
opus’, Mein Kampf.
24 augustus, in een rijhuis gelegen in de Toekomststraat nr. 47 te
Sint-Amandsberg. Moeder Raph is
net bevallen en hoort dat de pasgeborene weer een zoon is. Drie jaar
op rij zwanger en meteen moeder
van drie zoons. Paul werd geboren
op 1 februari ’22, Jacques op 4 juli
’23 en Jean dertien maanden later.
Vader Joseph (Jos) groeide op
in het West-Vlaamse dorp Krombeke en na universitaire studies
in Leuven kwam hij als doctor in
de Geschiedenis naar Gent. Daar
werd hij Rijksarchivaris en deels
docent aan de Rijksuniversiteit
Gent. Samen met Raphaelle (Raph)
Van De Putte, geboren Gente
Affiche die de putsch (staatsgreep) aankondigde.
naar, stichtten ze hun gezin te
Sint-Amandsberg, toen een randgemeente van Gent. Een middenklassegezin,
tweetalige burgerij, talrijk in de toenmalige stedelijke Gentse regio.
Als (jong)volwassene had moeder Raph de Duitse bezetting tijdens de Grote
Oorlog meegemaakt. Vader Jos had als oorlogsvrijwilliger en Vuurkruiser,
zijnde frontsoldaat, de Grote Oorlog overleefd. Beiden hadden traumatische
oorlogservaringen waar je je kinderen later voor wilt behoeden en tegelijkertijd voor wilt wapenen.
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Interbellum

Drie opgedirkte peuters, drie broers, drie toekomstige verzetsstrijders. - (Archief Jean Denys)

Het gezin breidde uit
In 1926 kreeg de twee
jarige Jean een zus, Thérèse.
In ’31 volgde de jongste broer
Pierre en in ’34 als kerstgeschenk de jongste telg in het
gezin Denys-Van De Putte,
Françoise.

Bovenste rij v.l.n.r.: Jean, Paul en Jacques.
Onderste rij v.l.n.r.: Pierre, Françoise op
schoot van moeder Raph, en Thérèse.
(Archief Guy Van Heerswynghels)
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Het opkomende fascisme in Duitsland kreeg succes
Hitler werd na de verkiezingen in ’33 op wettelijke wijze ‘Reichskanzler’, een
compromisoplossing. Het oude regime dacht immers op die manier het opkomende fascisme te kunnen indammen. Vanaf ’33 werd de dictatuur echter stap
voor stap uitgerold en dit voor de ogen van gans Europa, dat toekeek hoe het
‘Derde Rijk’ zich vormde. Het naziregime introduceerde de benaming ‘Derde
Rijk’ als opvolger van de twee vorige keizerrijken die Duitsland in zijn geschiedenis had gekend. Binnen deze tijdsgeest werd in België het VNV opgericht, het
Vlaams Nationaal Verbond, een Nieuwe Orde-partij sympathiserend met nazi-
Duitsland. In het Franstalige landsgedeelte ontstond de Rex-beweging, sympathiserend met het Italiaanse fascisme. Het VNV en Rex behaalden tijdens de
Kamerverkiezingen van ’36 respectievelijk zestien en eenentwintig zetels van
de tweehonderdentwee, of achttien procent.
Jean was ondertussen leerling geworden aan het Sint-Barbara Jezuïetencollege, net als zijn twee oudere broers. In ’33 vierde het college zijn honderd
jarige bestaan, als college bijna even oud als het instituut België. Tijdens deze
viering werden in de aanpalende kerk de leerlingen herdacht die tijdens de
Grote Oorlog waren gesneuveld, ‘Pro Patria’ of ‘Voor het Vaderland’.

Het Derde Rijk breidde uit
In ’36 bezette Duitsland opnieuw het gedemilitariseerde Rijnland, in ’38
gevolgd door het Anschluss Akkoord met buurland Oostenrijk. Die gebieden
werden opgenomen in ‘Groot Duitsland’. De voormalige geallieerden uit de
Grote Oorlog aanvaardden feitelijk die inbreuken op het Verdrag van Versailles.

Het Verdrag van München werd ondertekend
Op 30 september ’38 werd het Verdrag van München ondertekend. Hierdoor bekwam de agressor Duitsland een internationale goedkeuring voor de
annexatie van Sudentenland, een regio binnen het toenmalige Tsjechoslowakije. Met dit verdrag ging men er, verkeerdelijk, van uit dat Duitsland in zijn
veroveringsdrang werd afgeremd en ‘kochten’ Europese landen tijd om zich
militair te versterken.

De Kristallnacht toonde de ware teneur
In de nacht van 9 op 10 november ’38 werd de teneur van het Derde Rijk
meer dan ooit duidelijk. Tijdens de georkestreerde ‘Kristallnacht’ werden in
heel Duitsland Joden aangevallen, tientallen Joodse bezittingen in brand
gestoken, en Joodse gebouwen, kerkhoven en synagogen vernield. Die massale
brutale vervolging vond ook plaats in de door Duitsland bestuurde gebieden
Sudentenland en Oostenrijk.
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Die pogrom kreeg via de pers internationaal ruime weerklank en toonde aan
in welke richting de dictatuur van het Derde Rijk evolueerde. En dit op de vooravond van 11 november, de dag waarop internationaal de Wapenstilstand werd
herdacht die de Grote Oorlog afsloot.

Tsjechoslowakije kwam onder Duits protectoraat
Op 16 maart ’39 overrompelde ‘Groot Duitsland’ militair het toenmalige Tsjechoslowakije en creëerde meteen het Protectoraat Bohemen en Moravië. Tsjechoslowakije werd nu deel van het Derde Rijk, willens nillens. Het Verdrag van
München had slechts vijf maanden standgehouden.

België bleef voorlopig gespaard van oorlogsgeweld
Het oorlogsgeweld was voor België nog een gebeuren dat grotendeels buiten
zijn grenzen plaatsvond. Op 2 april ’39 hield België verkiezingen. De Nieuwe
Orde-partijen probeerden als politieke macht
door te breken, maar
slaagden hier niet in.
De traditionele partijen
– Katholieken, Liberalen en Socialisten –
behielden een ruime
meerderheid van 80 %.
De Nieuwe Orde-partijen stagneerden. Rex
viel terug tot 4 %, het
Affiche Expo ‘Uit de Lus van de Strop’
Affiche (Archief Cegesoma)
VNV behaalde 8 % en
de KPB (Kommunistische Partij van België) 4 %. Die verkiezingsperiode werd echter gekenmerkt
door felle polarisatie, aangewakkerd via vlugschriften, posters en opiniërende
artikels in de druk gelezen dagbladpers.
Het waren woelige tijden waarbinnen Jean opgroeide. Als vijftienjarige was
hij getuige van de groeiende polarisatie en het gemis aan nuance, van confronterende beweringen van medeleerlingen en volwassenen, ook leraars. Als
mondige leerling nam hij deel aan de heersende debatten. Het ‘juiste’ kamp
kiezen was niet vrijblijvend.

Polen werd bezet
Op 1 september ’39, zes maanden na Tsjechoslowakije, overviel het Derde
Rijk ook Polen en bezette het grootste deel van het land. De toenmalige
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 ovjet-Unie bezette Oost-Polen. Beide regeringen hadden dit enkele dagen eerS
der afgesproken en binnen een wederzijds non-agressieakkoord, het Molotov-
Ribbentroppact, vastgelegd.
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk werden door die inval nu ook actief
betrokken in de agressieve gebiedsuitbreiding van het Derde Rijk. Een rechtstreekse militaire confrontatie met Duitsland werd echter vermeden, maar de
agressie van het Derde Rijk werd militair geen halt toegeroepen. Veel Poolse
militairen verlieten hun bezette land en vluchtten onder meer naar Frankrijk
en Groot-Brittannië in ‘afwachting’ van actieve militaire acties van die landen
ten aanzien van het Derde Rijk. België herbevestigde zijn neutraliteit in dit
internationale conflict.

Belgische burgers werden militair gemobiliseerd
De oorlogsdreiging impacteerde steeds meer de ‘gewone’ burger. Het voormalige Duitse keizerrijk dat België eerder vier jaar had bezet, bleek onder een
nieuwe gedaante weer bedreigend. Een mogelijke oorlog was nakend en de
overheid nam concrete maatregelen. Het leger en de reservetroepen werden
in verschillende fases gemobiliseerd. Mannen verlieten hun job en gezin, en
trokken als militair naar de hun toegewezen kazernes en verdedigingslinies.

België voerde rantsoenering in
Vanaf 18 maart ’40 moesten de Gentse burgers rantsoeneringskaarten ophalen in scholen, verspreid over de stad, ter voorbereiding van een mogelijke
invoering van een rantsoenering. Die rantsoenering kwam er begin mei en zou
negen jaar lang aanhouden. De opgroeiende vijftienjarige Jean leerde hamsteren en omgaan met voedselschaarste. De risico’s kennen van aankopen op de
zwarte markt werd deel van het volwassen worden.
Jean leerde jarenlang grote buur Duitsland kennen als bedreigend en dit
steeds nadrukkelijker. Zijn ouders hadden dit vroeger al aan den lijve ondervonden, hadden vier jaar lang onder hun bezetting geleefd of hen als militair
bestreden.

Noorwegen en Denemarken werden bezet
Op 9 april ’40 viel het Derde Rijk ook Noorwegen en Denemarken binnen.
Ook die landen werden via een Blitzkrieg snel veroverd en bezet. Het leek in
de sterren geschreven dat ook België, Gent, niet aan de oorlog zou ontsnappen.
Speculaties allerhande vierden hoogtij. Er ontstond wantrouwen tegenover
Duitstalige medeburgers en aanhangers van de Nieuwe Orde-partijen.
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