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IO. VERZET EN VERZETSTRIJDERS

door Roger JANSOONE

“ Do not go gently into that darkening night, 
but rage, rage against the dying of the light!”

( Dylan Thomas )

Ontstaan en groei van het verzet in de kustregio

Uit de sluikpers (op zichzelf reeds een moedige en gevaarvolle daad van verzet) is geleidelijk de 
verzetsbeweging gegroeid. In Oostende was betrokkenheid in het verzet nog moeilijker en riskanter 
dan in het binnenland wegens gebrek aan bewegingsvrijheid in het “Sperrgebiet” en de vele 
daarmee verband houdende militaire, para-militaire, politionele en civiele controles, razzia’s en 
“Fahndungen” (opsporingen). De Gestapo, de S.D., de SIPO, de Abwehr, de Geheime Feld Polizei 
en de Feldgendarmen ( aangevuld met handlangers uit de collaboratie, informanten en verklikkers) 
waren zeer actief en waakzaam in deze militaire zone, met al zijn militaire installaties en de 
Antlantikwall, ... uiteraard dan ook bij uitstek een terrein voor spionage en contra-spionage. Het 
verzet kwam alhier dan ook nogal moeizaam van de grond en moest zijn draai trachten te vinden in 
uiterst gevaarlijke omstandigheden en voorwaarden, waarbij een strenge selectie en rekrutering, 
extreme geheimhouding en een totaal onopvallend gedrag vanzelfsprekend de allereerste vereisten 
waren.

Toch was de Britse Intelligence Service (ES.) blijkbaar zeer tevreden over militaire en civiele 
inlichtingen die het verzet vanuit het “Sperrgebiet” wist door te spelen naar Londen. Dat was 
eigenlijk het allerbelangrijkste wat de ES. verlangde vanuit de kustregio: inlichtingenwerk. Vandaar 
dan ook dat Londen wat betreft deze zone zelden of nooit heeft aangedrongen op gewapend verzet, 
sabotage, overvallen, aanslagen op Duitsers of collaborateurs, e.d. (tenzij helemaal op het einde, na 
de landing in Normandie). Zelfs veeleer “passieve” verzetsdaden zoals het verstoppen van Joden, 
het onderduiken van werkweigeraars of de “Lifeline” voor geallieerde piloten, zag de ES. liever 
gebeuren buiten het “Sperrgebiet”. Enkel voor sluikpers was er, om praktische redenen, veel begrip 
en belangstelling ais intern en extern communicatiekanaal binnen de verzetsbeweging. Onder het 
motto “First things first!” ging het prioritair om het bestendig en nauwgezet in beeld brengen van 
Duitse troepenbewegingen, installaties, versterkingen, bouwwerken, enz. Dit was van zo’n 
primordiaal belang voor het welslagen van het nakend openen van een “Tweede Front” (waarop 
Stalin voortdurend aandrong, en terecht!), dat dit niet mocht in gevaar gebracht worden door 
“speldenprik)es” van vooralsnog weinig of geen strategisch belang, die echter wel keer op keer 
buitensporige en woeste reacties van de Duitsers konden ontketenen, met uiteraard ongunstige 
neveneffecten voor het cruciale inlichtingenwerk, dat op zichzelf al gevaarlijk genoeg was. Want de 
keerzijde van de medaille was helaas dat een aantal Oostendenaars hun moedig gedrag met hun 
leven hebben moeten bekopen, ook al ging het hier doorgaans niet om daden van gewapend verzet.

Merkwaardig is wel dat in het “mission statement” van het Geheim Leger nergens sprake was van 
inlichtingenwerk. Was dit soms om de Duitsers te misleiden? In ieder geval waren de Duitsers zeer 
bedrijvig en ervaren in het opsporen van geheime radiozenders. Zij beschikten hiervoor over 
gesofisticeerde detectie-apparatuur en over geschoolde technici die opereerden in mobiele 
“Fahndungsgruppen”. Wanneer zij een radiozender ontdekten en de operator(s) arresteerden, 
poogden zij steeds de verbinding met Londen zodanig in stand te houden alsof er niets was gebeurd, 
in de hoop dat Londen geen argwaan zou krijgen. In sommige gevallen zijn zij spijtig genoeg zeer 
goed daarin geslaagd ... met fatale en dramatische gevolgen voor de ondergrondse
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verzetsbeweging. In Nederland is vooral het beruchte “Engeland Spiel” zeer bekend gebleven. Bij 
ons is er over dergelijke zaken heel wat minder uitgelekt. Beide partijen hadden er immers ook na 
de oorlog alle belang bij hieraan geen ruchtbaarheid te geven. Dit was inderdaad “l’armée de 
l’ombre” ...

Wit, zwart en grijs

Zoals overal elders poogde de Oostendse bevolking zich zonder al te veel kleerscheuren doorheen 
het oorlogsgebeuren te wurmen. De grenzen tussen collaboratie en verzet, afwachting en berusting 
waren hierbij niet altijd even duidelijk, want tussen “wit” en “zwart” was er een wijd verspreide 
“grijze zone” in alle mogelijke schakeringen. Ook waren er na de bevrijding een aantal 
“weerstanders-van-het-laatste-uur” die zich vooral hebben onderscheiden door straatgeweld, 
vernieling, mishandeling en jacht op “zwarten” (meestal slechts “kleine garnaal”, meelopers of 
gewoon onschuldigen, inch blijkbaar nogal wat persoonlijke “afrekeningen”), ... want de 
kopstukken, de haaien en de oorlogsmisdadigers waren tijdig gevlucht bij de aftocht van de 
Duitsers. Intussen had de echte weerstand wel belangrijker zaken en opdrachten om handen, ter 
ondersteuning van de krijgsverrichtingen van de verder oprukkende geallieerden tijdens die 
beslissende septemberdagen van 1944.

Die tweespalt tussen verzet en pseudo-verzet heeft diepe sporen achtergelaten, ook omdat het door 
communisten gedomineerde Onafhankelijkheidsfront onmiddellijk na de bevrijding opvallend gui 
was in het uitdelen van lidkaarten, vanzelfsprekend om louter politieke redenen. Een Oostendse 
verzetsman vertelde mij dat hij door een en ander zodanig “gedegouteerd” was dat hij reeds een 
paar dagen na de bevrijding zijn armband van de “Witte Brigade” aan de wilgen heeft gehangen, 
om zich hierna afzijdig te houden van zijn eigen verzetsverleden. In ieder geval weten veel oudere 
Oostendenaars zich nog goed te herinneren waar de inboedel van “zwarten” door deuren en ramen 
naar buiten werd gegooid en in de fik gestoken. Zelf heb ik toen - voor het eerst in mijn nog zeer 
jong leven - koekjes, belegd met chocolade, kunnen bemachtigen te midden van een zwerm 
hongerige straatkinderen, versnaperingen die, net om de hoek in de Amsterdamstraat, door het raam 
van de bovenverdieping van het huis van schepen Van Coillie vanuit een koekjestrommel te grabbel 
werden gegooid. Die gebeurtenis op zichzelf heeft op mij ais kind geen diepe indruk gemaakt (ik 
begreep trouwens niet wat er eigenlijk gebeurde), ... wél de zalige verrukking bij het oppeuzelen 
van koekjes met chocolade. Voor het eerst in mijn leven at ik chocolade! Onmiddellijk nadien heb 
ik dan wel zodanig veel chocolade kunnen ontfutselen aan Canadese en Britse soldaten (“please, 
chocolate for the little boy!”) dat dit dan niet meer was enkel “voor eigen gebruik” maar mijn 
onderdeeltje werd van de na de bevrijding sterk opbloeiende ruilhandel, ook onder kinderen.

Organisatie van het verzet

De verzetsbeweging was ideologisch verdeeld in een “rechts” kamp (het “Geheim Leger”, geleid 
door ex-officieren van het ontbonden Belgisch leger) en een “links” kamp (het 
communistisch/socialistisch O.F.-“Onafhankelijkheidsfront”). In Oostende, gamizoenstad met 
weinig industrie, was het logisch dat vooral het Geheim Leger actief was en in mindere mate het 
trouwens vooral in Wallonië en in Brussel opererende Onafhankelijkheidsfront. Het Geheim Leger 
was ontstaan uit een samensmelting van de beweging “Phalange” van Xavier de Grunne, het 
“Heropgericht Leger” van reserve-kolonel Lentz en het ondergronds netwerk “Belgisch Legioen” 
van kapitein-commandant Charles Claser.

Die “rechtse” verzetsgroepen waren sterk koningsgezind en hadden doorgaans een hevige afkeer 
van de vooroorlogse politici en politiek. Aanvankelijk (maar dat bleek al vlug een naïeve optie te 
zijn) hadden zij een “sterke Staat” op het oog, geleid door een “sterke man”, met name koning 
Leopold III. Daarna werd het hoofddoel de strijd tegen de bezetter en de bevrijding van land en
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volk, met het invoeren van een echt democratisch bestel, zonder al de uitwassen van het 
vooroorlogs politiek bedrijf. De organisatie van het Geheim Leger was, hoe moeilijk dit in de 
praktijk ook mocht zijn, op typische militaire manier geregeld en geschoeid : het Leger was 
onderverdeeld in secties, elk sectiehoofd koos den adjuncten die op hun beurt den “soldaten” 
rekruteerden, zodat er in totaal 111 leden waren per sectie. Om evidente veiligheidsredenen kenden 
de “soldaten” hooguit enkel de leden van hun eigen sectie, een systeem dat enigszins vergelijkbaar 
was met het communistisch “cellen”-systeem.

De Oostendse afdeling van het Geheim Leger had bij het plaatselijk filiaal van de Bank van Brussel 
een bankrekening (uiteraard niet op naam van het Geheim Leger!) ter financiering van activiteiten 
en operaties, vooral wat betreft het uitgeven van een eigen sluikkrant. Het is zeer moeilijk om 
achteraf die Oostendse afdeling nog in kaart te brengen : veel sectiehoofden en adjuncten hebben 
de oorlog niet overleefd (commandant Claser werd reeds aangehouden in december 1942), en de 
verzetslieden die zoveel jaren later nog in leven waren, deden ofwel zeer zwijgzaam of herinnerden 
zich niet veel meer of hadden ais “soldaten” gewoon nooit veel weet gehad van de aard en de 
omvang van de Oostendse afdeling. De “weerstanders-van-het-laatste-uur” (die zich echter wél 
voordeden ais een “echte weerstander”) wisten hierover uiteraard helemaal niets, doch dit 
“fenomeen” kwam - om hoger aangehaalde redenen - vooral voor in de rangen van het O.F. Van de 
in totaal ca. 54.000 erkende leden van het Geheim Leger zijn er 4.500 omgekomen in 
concentratiekampen, 1.100 gedood in allerlei gevechten, incidenten en schermutselingen, en 350 
terechtgesteld. Veel overlevenden hebben een blijvend trauma opgelopen na een eindeloos inferno 
van vier jaren bestendige angst, spanning en onzekerheid. Een zware tol werd betaald voor de te 
herwinnen vrijheid!

In het “linkse” kamp, het Onafhankelijkheidsfront, werd de “harde keni” ongetwijfeld gevormd 
door oudgedienden van de Internationale Brigades van de Spaanse burgeroorlog. Niet alleen waren 
zij bijzonder gemotiveerd om de strijd tegen het fascisme voort te zetten, maar zij hadden ook veel 
ervaring inzake guerrilla en clandestiene oorlogsvoering. Onder hen waren er een aantal 
overlevenden van de “spooktreinen” van mei 1940 en van de Franse interneringskampen en het 
hoeft dan ook geen betoog dat zij nadien meer dan ooit negatief ingesteld waren tegen het Belgisch 
establishment dat in hun ogen nogal wat fascistoïde trekjes vertoonde. Zij kwamen al vlug in 
contact met joodse communisten, afkomstig uit Oost-Europa, die goed georganiseerd waren om 
strijd te voeren tegen de nazi’s. Daar deze Joden meestal niet de Belgische nationaliteit hadden, 
waren zij uiteraard niet zozeer bekommerd om het voortbestaan van België doch veeleer om het 
voortbestaan van hun eigen joodse volk. Andere aanhangers “van het eerste uur” waren 
communistische en socialistische militanten, partijleden en vakbondsleden, die o.a. via de 
“knokploegen” van de jaren dertig enige ervaring hadden opgedaan in het daadwerkelijk bestrijden 
van extreemrechtse groeperingen. Eén van die militanten was de Oostendenaar Louis Major, reeds 
in de jaren dertig alom bekend voor zijn felle en vechtlustige afkeer voor al wat ging in de richting 
van extreemrechts en die het in een later leven bracht tot algemeen secretaris van het ABW en 
vervolgens tot Minister van Arbeid. Hij voerde binnen het O.F. een socialistische 
aanwezigheidspolitiek om te voorkomen dat communisten het linkse kamp volledig zouden gaan 
domineren. Want iedereen, rechts of links, geloofde al vlug (zeker na juni 1941) in de 
eindoverwinning van de geallieerden ... en bijgevolg hield iedereen reeds in een vroeg stadium 
rekening met het veilig stellen van de eigen posities voor na de bevrijding. Terloops hierbij 
aangestipt: dit vast en onwrikbaar geloof was voor de Duitsers zeer frustrerend, des te meer omdat 
nogal wat hoog geplaatste (en goed ingelichte) Duitsers zelf al spoedig dit geloof deelden. Er was 
hierover een gezegde dat (stiekem) al vlug de ronde deed : “Een optimist is iemand die lijdt aan een 
gebrek aan informatie”.
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Relaties met Londen

De Belgische regering in ballingschap te Londen stond echter nogal wantrouwig zowel tegenover 
het Geheim Leger (te koningsgezind!) ais tegenover het Onafhankelijkheidsfront (al te zeer 
overheerst door communisten!). Dat kwam maar al te duidelijk tot uiting toen kapitein- 
commandant Charles Claser erin slaagde om op 18 juli 1942 (via Frankrijk, Spanje en Gibraltar) 
Londen te bereiken, om er de regering precies in te lichten over de werkelijke stand van zaken in 
het bezet gebied. Hij werd er zeer koel ontvangen ... en het wantrouwen was wederkerig. Hij zag 
dan ook al spoedig in, dat hij in Londen weinig of niets kon uitrichten. Via Minister Spaak, en in 
afspraak met de S.O.E. (,Special Operations Executive, de Britse geheime dienst belast met 
clandestiene acties in bezet Europa), kreeg hij reeds op 5 augustus 1942 een speciale opdracht in de 
Belgische kustzone, vooral in en om Oostende. Net ais zoveel anderen had hij al vlug in de gaten 
dat hij voor de “Londenaars” enkel de klassieke rol mocht spelen van de “nuttige idioot”. Intussen 
speelde de groep in Londen rond Eerste-Minister Pierlot samen met de groep rond gouverneur 
Galopin in Brussel, de eerste viool in en achter de schermen. Zij waren immers reeds druk het 
naoorlogse België aan het voorbereiden!

In dit wederkerig wantrouwen ligt allicht grotendeels de verklaring voor het feit dat na de 
bevrijding het verzet - ondanks een indrukwekkende “palmares” en een hoog aanzien en prestige bij 
de bevolking - vrijwel geen enkele politieke rol gespeeld heeft. De vooroorlogse politici vormden 
samen met de andere vertegenwoordigers van het traditionele Belgische establishment een “old 
boys network” ... waarin geen plaats was voor de verzetslieden, noch van rechts, noch van links. Dit 
netwerk was na de bevrijding al vlug weer operationeel, ...met ais gevolg “politics as usual”: 
dezelfde partijen, dezelfde maatschappij, en nagenoeg hetzelfde beleid, maar thans tevens 
gekenmerkt door een welwillende en paternalistische welvaartspolitiek “van de wieg tot in het 
graf’, in navolging van de Britse “welfare state”.

De regering in Londen wilde alleszins wel een binnenlandse verzetsbeweging tot stand brengen,
.. .maar dan onder hun controle, dus onder leiding van personen die zij zelf zouden aanstellen. Dat 
was natuurlijk niet naar de zin van de intussen reeds tot stand gekomen verzetsbeweging, of het nu 
links was of rechts. Om politieke en ideologische redenen zocht het O.F. geen contact met de 
“Londenaars”, terwijl - allereerst om praktische redenen - de kopstukken van het Geheim Leger de 
leiding, organisatie en werking in eigen handen wilden houden, ook al omdat in hun structuur de top 
de emanatie was van de basis, in die zin dat wanneer ergens een kopstuk wegviel, er automatisch 
een “opschuiving” plaats greep van onder naar boven. Wat het Geheim Leger vooral nastreefde, 
was het tot stand komen van een praktisch samenwerkingsverband (meer bepaald gericht op het 
droppen van radio-apparatuur, geld, lichte wapens en munitie) ... en uiteraard was ook het O.F. 
hiervan niet afkerig!

Een ander verhaal is dat van de relaties met de Britse geheime diensten, meer bepaald de S.O.E. en 
de ES. Door hun vaak eigengereid optreden (soms vanwege Churchill himself!) waren er af en toe 
inzake die verzetsbeweging nogal wat spanningen met de Belgische regering. Die regering in 
ballingschap in Londen was voor Churchill belangrijk omwille van de aanvoer van strategische 
grondstoffen uit Belgisch Kongo,... en dus mocht men “the Belgians” niet al te veel tegen het hoofd 
stoten (wat tegenover generaal de Gaulle en zijn schimmig “Comité van Vrije Fransen” helemaal 
geen probleem bleek te zijn!). Maar de Britten beschouwden de verzetsbeweging “on the continent” 
ais een belangrijk onderdeel van hun militaire operaties in bezet Europa, dus ais een privé- 
jachtdomein. Churchill (bestendig onder druk gezet door Stalin voor het openen van een “Tweede 
Front”) had omtrent de vijand dringend behoefte aan nauwkeurige militaire, economische en civiele 
informatie, die voortdurend moest geactualiseerd worden. Hiervoor was hij bijna uitsluitend 
aangewezen op de nog prille verzetsbeweging, die - in zijn optiek - centraal vanuit Londen (d.i. 
door hem zelf) moest geleid en georganiseerd worden. De nadruk lag hierdoor op het

2012 - 87



inlichtingenwerk én de desbetreffende communicatie van en naar Londen, vandaar dan ook het 
droppen van de meest recente radio-apparatuur (en codes), aanvankelijk samen met experten 
terzake die op hun beurt anderen konden opleiden. Die radio-apparatuur was bijzonder degelijk, 
betrouwbaar en bijna onverwoestbaar. Zelf heb ik , 14 jaar na de oorlog, tijdens mijn legerdienst 
nog gewerkt met de SCR-506 en de ANGRC-9, sedertdien museumstukken geworden maar toen 
nog steeds in gebruik (en zelfs nog goed bruikbaar tijdens zware maneuvers), ... ook al waren het 
afdankertjes uit de Tweede Wereldoorlog (op de zijkant van mijn radiotoestel was gegrift “Tobruk” 
en “El Alamein”, je werd er wel even stil van!).

Evenwel, het droppen van wapens en munitie gebeurde slechts met mondjesmaat, want Churchill 
was niet opgezet met die Leopoldisten ...en zelfs helemaal niet met communisten! Het ontregelen 
van de militaire en economische infrastructuur van de vijand was aanvankelijk een zorg voor later, 
en zou zelfs dan nog vooral een opdracht worden voor de Royal Air Force. Terecht voorzag 
Churchill dat de openlijke en nadrukkelijke aanwezigheid van grote groepen gewapende burgers en 
ex-miltairen na de oorlog een destabiliserende factor zou kunnen worden in Europa. Ook maakte hij 
zich geen illusies omtrent de ware bedoelingen van Stalin wat betreft het naoorlogse Europa, meer 
bepaald via de linkse verzetsgroeperingen, die weliswaar niet enkel communisten in hun rangen 
telden maar die dan toch sterk door communisten gedomineerd en gemanipuleerd werden.

Maar van al deze strubbelingen had men in Oostende en elders geen weet. Nochtans was dit niet de 
“ver-van-mijn-bed-show” want al wat zich over ons hoofd heen afspeelde, was uiteraard van 
beslissend belang voor de acties op het terrein. Vandaar dan ook deze beknopte 
achtergrondinformatie over die nogal ingewikkelde en vaak moeilijke relaties met Londen.

“Die Rote Kapelle” : een “rood orkest” in Oostende

Een totaal aparte verzetsorganisatie was “Die Rote Kapelle”, opgericht en geleid vanuit Moskou 
(NKVD), een Sovjet-organisatie met internationale vertakkingen en hoofdzakelijk opererend vanuit 
Oostende. De naam “Rote Kapelle” was een benaming vanwege de Duitse Abwehr (contra
spionage), die deze (letterlijk en figuurlijk) ondergrondse verzetskring al vrij vroeg op het spoor 
kwam, echter zonder dit netwerk volledig te kunnen opdoeken. Zelf was deze “Rote Kapelle” 
zodanig anoniem dat ze niet eens een eigen naam had, tenzij een cijfercode voor radioberichten. 
Contact met andere verzetskringen werd ten stelligste vermeden, ofschoon anderzijds geredelijk 
mag worden aangenomen dat in het Oostends verzetsmilieu, meer bepaald bij het O.F., een sterk 
vermoeden bestond van het bestaan van dit “rode orkest”, ...een vermoeden dat trouwens ook 
gedeeld werd door de Abwehr.

Dit “rood orkest” was een typische creatie van de NKVD, de Sovjet geheime dienst in Moskou. 
Niet toevallig was hierbij hun scherpzinnig oog gevallen op Oostende, ais een toenmalig 
internationaal “verkeersknooppunt” voor geheime agenten en inlichtingen.. Opvallend is dat de 
oprichting teruggaat naar 1938, toen er wel reeds een oorlogsdreiging was, maar nog geen oorlog en 
zeker geen bezetting. Stalin (een extreem geval van paranoia) was weliswaar net zoals Hitler (een 
gevaarlijke psychopaat) een duidelijk pathologisch geval, maar dat neemt niet weg dat hij ais 
geslepen politicus een vooruitziende blik had, steeds gericht op het vestigen van het 
wereldcommunisme, ook al waren er “pour les besoins de la cause” soms wel eens “zijsprongetjes”, 
zoals het beruchte “duivelspact” tussen Moskou en Berlijn in 1939. “Die Rote Kapelle” was dan 
ook van meet af aan een belangrijke voorhoede in Stalins nooit aflatende strijd tegen kapitalisme, 
fascisme en nazisme (voor hem allemaal één pot nat, ... waarin hij wel ten dele gelijk had). 
Oostende was hierin de draaischijf, meer bepaald een handelszaak in de Kapellestraat 83, genaamd 
“Au Roi du Caoutchouc” (met vooral verkoop van regenmantels), met (voor de schijn) een 
hoofdzetel in Brussel en enkele filialen elders in België. Een typische zeer handig opgezette Sovjet- 
constructie!
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De centrale figuur in dit netwerk was Leopold Trepper (1904-1982), een Poolse Jood, die na enige 
omzwervingen via Palestina, Marseille, Parijs en Moskou, uiteindelijk begin 1938 neerstreek in 
Oostende, waar hij Leo Grossvogel ging opzoeken, uitbater van “Au Roi du Caoutchouc” en 
“slapend” agent van de NKVD. De organisatie die zij samen uitbouwden, was een echt spionage- 
netwerk, dat uitsluitend werkte voor de Sovjet-inlichtingendienst, en dat vervolgens zich bijna enkel 
zou blijven richten op inlichtingenwerk. Het spreekt vanzelf dat zij van bij de oprichting niet alleen 
nazi-Duitsland op het oog hadden maar o.m. ook Frankrijk en Groot-Brittannië, want Stalin had in 
1938 sterk de indruk dat Londen en Parijs aanstuurden op een onderling akkoord met Berlijn, en dit 
dan ten nadele van Moskou. Oostende werd hierin een centraal zenuwknooppunt, doch er was 
uiteraard niemand in Oostende zich hiervan bewust (en dit is nog tot lang na de oorlog zo 
gebleven). Het huis in de Kapellestraat 83 was een onopvallende handelszaak zoals zoveel andere, 
en niets liet vermoeden wat zich in het achterhuis en in de kelder zo allemaal afspeelde. Terloops 
hierbij aangestipt: “het dagelijks leven in Oostende” heeft zich in die beroerde tijd in verschillende 
lagen en geledingen afgespeeld, waarvan sommige ais het ware “oender woater” of “ondergronds”, 
zodat het achteraf niet eenvoudig is om een en ander nog “boven te spitten”!

“Au Roi du Caoutchouc” deed blijkbaar schitterende zaken (in België regent het immers nogal 
vaak...) en al vlug werd dit een internationaal handelsbedrijf, met verschillende buitenlandse 
filialen, o.m. in Parijs, Londen, Oslo, Kopenhagen en Stockholm. Daarnaast richtte Trepper eind 
1938 ook nog een parallel bedrijf op onder de pompeuze naam “The Foreign Excellent Trench
Coat”, waarvan de leiding werd toevertrouwd aan een niet-joodse Belg, Jules Jaspar (1878-1963), 
broer van Minister Henri Jaspar, en bijgevolg een onverdachte figuur met goede relaties. Vanaf 
1942, met het sluiten van de joodse handelszaak in de Kapellestraat, heeft Jules Jaspar de dekmantel 
volledig moeten ovememen. Het is niet duidelijk of en in welke mate de Oostendse cel dan nog 
verder operationeel gebleven is.

Passief en lijdzaam verzet

In april 1944, in verband met de nakende geallieerde invasie, begon de evacuatie van het merendeel 
van de kustbevolking naar het binnenland. Enkel zij die op een of andere manier nodig waren voor 
de plaatselijke Duitse oorlogsinspanning, mochten samen met hun gezin in hun woning blijven. 
Oostende werd alzo in die laatste maanden van de bezetting min of meer een spookstad. De straten 
lagen er akelig verlaten bij, en vanzelfsprekend kwam er al vlug een einde aan het beetje 
gezelschaps- en ontspanningsleven dat nog overeind was gebleven. De achtergebleven 
Oostendenaars trokken zich terug in de eigen huiskring, meestal in de kelder, want de haven en het 
station van Oostende werden het mikpunt van luchtaanvallen, zowel tijdens de dag ais ’s nachts. De 
FLAK (Flugabwehr Kanonen) was zeer actief en soms ook doeltreffend, wat tot gevolg had dat 
nogal wat bommen van de RAF ook elders terecht kwamen, tot zelfs op de wijk Sint-Jan. De 
verwoestingen in de woonbuurten werden aanzienlijk, met veel slachtoffers, ook na evacuatie van 
een groot deel van de bevolking.

Alle hoop was nu gericht op de zo lang verwachte landing van de geallieerden, en alle aandacht 
ging uit naar de BBC en meer bepaald de radiopraatjes van Jan Moedwil die telkens besloot met 
“En dat is nu niet om te boffen, maar we zullen ze krijgen, die moffen! !”. Op die gebalde slotzin zat 
ik steeds te wachten om het dan luidkeels uit te brullen samen met mijn grootmoeder die een hevige 
supporter was van stoere Jan. Zelfs toen alle radiotoestellen moesten ingeleverd worden, bleef deze 
mentale verbinding met Londen onaangetast via clandestiene ontvangst van BBC-berichten en de 
plaatselijke verspreiding ervan via “radio tam-tam” en via de sluikpers. De gecensureerde officiële 
pers (zowel nationaal ais plaatselijk) was intussen compleet ongeloofwaardig geworden (ook 
wanneer het niet echt ging om collaboratiepers) en werd enkel nog gelezen omwille van zaken die 
niets te maken hadden met de politieke en/of militaire toestand.
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Nauw verband houdend met die BBC-berichtgeving waren clandestiene Engelse taallessen . Om 
evidente redenen werd het Engels op school niet meer onderwezen, doch dit euvel werd 
gemakkelijk verholpen dank zij de beschikbaarheid van een relatief groot aantal Engelse leerboeken 
in privé-bezit. Er vormden zich al vlug (en uiteraard zeer discreet) Engelse “taalclubs” (iets in de 
aard van de huidige leesclubs), en menig lange winteravond werd op die manier gezellig en 
leerzaam doorgebracht in de huiskring of bij vrienden. Ik herinner mij vooral “The Boys’ own 
Book” en “The Girls’ own Book”, en (nu) zeer merkwaardig is het feit dat er een apart leerboek 
bestond respectievelijk voor jongens en voor meisjes, maar dat was destijds de gewoonste zaak van 
de wereld. Zelf heb ik toen reeds een aardig mondje Engels mee-geleerd door tijdens die lessen 
aandachtig en nieuwsgierig te luisteren naar de spraakoefeningen van de “cursisten”. Na de 
bevrijding was die prille “taalkennis” voor mij van onschatbare waarde voor het bemachtigen van 
“chocolate”, “sweets”, “biscuits” en “chewing gum”, nadat ik overigens voordien wat 
“soldatenduits” had opgestoken bij mijn omzwervingen in de buurt van Duitse troepenkeukens. Ook 
in een veel later leven bleek talenkennis voor mij van groot praktisch nut te zijn. In dit leven moet 
je steeds het nuttige met het aangename paren!

Een andere vorm van passief verzet was “klauen”. De Duitsers hebben bij ons veel gestolen ... 
maar wij hebben ook veel gestolen van de Duitsers! “Jeder Belgier ist ein guter Klauer!”, zo 
herinnerde zich veel later een Duitser van het bezettingsleger. Dit passief verzet was eigenlijk 
veeleer “actief’ verzet, want het vergde vaak heel wat durf, vindingrijkheid en stoutmoedigheid. 
“Ontvreemding” van aardappelen uit Polen, bestemd voor de Wehrmacht, was bij ons een 
geliefkoosde bezigheid, niet in het minst omdat die Poolse rode aardappelen een ware lekkernij 
waren (zelf plant ik er nog ieder jaar in mijn tuin). Maar het was meteen ook een bescheiden 
bijdrage aan het ondermijnen van de bevoorrading van de vijand. Mijn vader en mijn grootvader 
waren hierin een complementair duo: mijn grootvader was spoorman in het goederenstation van 
Oostende en mijn vader was postman in het postsorteercentrum. Met zijn stevige postfiets bracht hij 
af en toe een zware postzak met “Feldpostpakete” uit het station, die daarna gezwind zijn weg vond 
naar ons huis in de Veldstraat...

Campagne “Elastiek”

Tenslotte was er nog een zeer aparte uiting van stil verzet: de “campagne elastiek” (de “elastische” 
terugtocht aan het Oostfront). Destijds hadden de mensen weinig of geen atlassen of landkaarten in 
huis, en zeker geen gedetailleerde kaarten. Bij de inval in de Sovjet-Unie in juni 1941 werden, op 
initiatief van de Propaganda-Abteilung, door de collaboratiekranten in een gratis-bijlage grote 
wandkaarten van Europa verspreid. Bedoeling was dat de lezers aan de hand van die kaarten de 
snelle opmars van het zegevierende Duitse leger zouden kunnen volgen, en hiervoor kreeg je zelfs 
kleine papieren vlaggetjes (hakenkruis = Duits, rood = Russisch) om met spelden de Duitse opmars 
op de voet te kunnen volgen. Er was hiervoor echter niet veel belangstelling, doch na Stalingrad 
(januari 1943) werden al die kaarten vlug bovengehaald en aan de muur bevestigd, met een 
bedoeling in totaal omgekeerde zin en richting! Propagandaminister Goebbels werd plots zeer karig 
met zijn informatie en woordgebruik, dat doorspekt werd met “elastische” uitdrukkingen. Zo was er 
sprake van “geslaagde elastische hergroeperingen”, van het “tactisch rechttrekken van de frontlijn” 
of van het “heldhaftig binden van belangrijke Sovjet-legereenheden”. Vandaar die typisch 
Oostendse spotnaam, want het kwam steeds neer op hetzelfde: de Duitsers werden bestendig 
achteruitgeslagen door het Rode Leger, en al die verhullende “elastische” prietpraat kon daar niets 
aan veranderen. In Oostende zei men monkelend: “Aan het Oostfront is er geen trek meer naar het 
Oosten, maar er is daar nog altijd veel rek, met de “rekkel” van Goebbels!”. Er was wel een 
probleem met al die onuitsprekelijke Russische en vervolgens ook Poolse namen van steden. 
Informatie terzake mondeling verstrekt via de BBC, moest dan veelal en indien mogelijk worden 
bevestigd of verbeterd via de sluikpers. Voor kinderen was dit opvolgen van die bijna dagelijkse 
verschuiving van vlaggetjes een opwindende en ook leerzame ervaring. Nog vooraleer ik naar de
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lagere school ging, had ik alzo reeds een vrij goed zicht op de aardrijkskunde van Oost-Europa, na 
de landing in Normandie tevens aangevuld met die van Noord-Frankrijk. Toen ik in een veel later 
leven na de val van het communisme NATO-opdrachten uitvoerde in Oost-Europa, zijn die 
“beelden uit mijn kindeijaren” nogal vaak weer eens opgedoken. “It’s a small world!”

Gewapend verzet en Duitse represailles

Over het gewapend verzet in Oostende en in het Sperrgebiet is tot op heden weinig bekend, niet in 
het minst omdat al wie hierin betrokken was, uiteraard het grootste gevaar liep zodat slechts 
weinigen de bezetting hebben kunnen overleven (tenzij de “gewapende weerstanders-van-het- 
laatste-uur”). Toch mag geredelijk worden aangenomen dat in de kustregio het gewapend verzet 
heel wat minder actief was dan elders in het land. Er was hiervoor een dubbele reden, vanuit twee 
verschillende hoeken. Vooreerst was in Moskou (nochtans niet afkerig van gewapend verzet) de 
waardevolle werking van het ondergrondse netwerk “Rote Kapelle” voldoende belangrijk om, qua 
gewapend verzet, de activiteiten van het O.F. in de kustregio aan bepaalde beperkingen te 
onderwerpen. Hetzelfde gold ook in Londen, waar het inwinnen van inlichtingen over de 
Atlantikwall en over Duitse troepenbewegingen niet mocht in gevaar gebracht worden door soms 
ondoordachte uitingen van gewapend verzet, met, onvermijdelijk daaraan verbonden, steevast 
keiharde Duitse represaillemaatregelen, vooral en zeker wanneer er langs Duitse kant slachtoffers 
vielen. Meer bepaald ging het hier om het neerschieten van gijzelaars (doorgaans tien voor iedere 
gedode Duitser).

Over die kwestie van het terechtstellen van gijzelaars is er op juridisch vlak veel onenigheid 
geweest, niet alleen in Duitsland doch ook in België zelf (en in andere bezette gebieden). Dit heeft 
de rechtsvervolging tegen dergelijke Duitse oorlogsmisdaden, gepleegd op Belgisch grondgebied, 
fel bemoeilijkt. Een Duitse jurist bet hierover opmerken: “Die damais gültige Fassung der Haager 
Landkriegsordnung hat Geiselnahme mit anschliessender Vergelding zugelassen, wie zum Beispiel 
im Falie von Partisanen, wenn diese in einem besetzten Land Handlungen vorgenommen haben, die 
klar ausserhalb des Kriegsvölkerrechts lagen”. Maar een andere jurist heeft hieraan toegevoegd: 
“Ein Schluss “Nicht in Menschen ist die Moral begründet, die sein handeln bestimmt, sie liegt in 
den Strukturen, die ihm umgeben” ... klingt fatal nach Entlastung und Rechtfertigung. Strukturen 
an sich haben aber keine Moral, sie werden von Menschen mit oder ohne Moral gestaltet. Und der 
Einzelne hat immer die Wahl, wie er handelt, auch in Extremsituationen” .

De “Belgische Commissie voor Oorlogsmisdaden” (opgericht in december 1944 en voorgezeten 
door oud-minister Antoine Delfosse) heeft heel die kwestie in het ongewisse gelaten, heel 
eenvoudig omdat in het internationaal strafrecht hiervoor de nodige juridische basis ontbrak. Maar 
de publieke opinie - anders dan in 1918 - eiste bestraffing van Duitse oorlogsmisdaden, en niet in 
het minst van Duitse represaillemaatregelen, heel vaak gepleegd op onschuldige en weerloze 
burgers. In diverse processen is de Krijgsraad overgegaan tot het veroordelen (al dan niet bij 
verstek) vau Duitse militairen. Maar in beroep was het Militair Hof van oordeel dat het nemen van 
represailles en het terechtstellen van gijzelaars “mits behoud vau bepaalde normen” kon aanvaard 
worden ais zijnde overeenkomstig met het internationaal oorlogsrecht, evenwel met uitzondering 
van represailles voor het neerschieten van een Belgische collaborateur.

Motivering en demotivering : een bilan

Men kan zich afvragen, welke de beweegredenen waren die zoveel landgenoten hebben 
aangespoord tot het plegen van een of andere vorm van verzet. Die motieven waren uiteraard van 
velerlei aard, doch de voornaamste zal wel vaderlandsliefde geweest zijn (toen zeker nog geen ijdel 
begrip!) en - bij linkse partijen en groeperingen - afkeer tegen fascisme en nazisme (reeds gevoed 
ten tijde van de Spaanse burgeroorlog). Voor andere Belgen was het gewoon uit
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rechtvaardigheidsgevoel en - zowel bij christenen ais vrijzinnigen - vanuit een bewuste keuze tussen 
goed en kwaad, vaak ook uit opstandigheid en weerzin bij de toenemende ontmaskering van het 
barbaarse nazi-regime. Bij jongeren speelde allicht ook de drang om, in uitzonderlijke historische 
omstandigheden, aan een banaal, eentonig en grijs bestaan te kunnen ontsnappen.

Voor het eerst in de geschiedenis waren ook heel wat vrouwen betrokken in het verzet (weliswaar 
met reeds een eerste aanzet tijdens W.O.l, zoals bijvoorbeeld Edith Cavell). Zij hadden geen 
militaire, partijpolitieke of syndicale achtergrond. Hun motivering was dan ook veelal ingegeven 
door morele verontwaardiging. Zij waren meestal actief in de sluikpers, in de “life-line” voor 
geallieerde piloten, in inlichtingenwerk (soms ook door het aanknopen van een relatie met een 
Duitse officier), door zorg om onderduikadressen, ais koerier, of ook wel eens in het gewapend 
verzet. Tot op vandaag is er al te weinig onderzoek geweest naar hun bijdrage in de 
verzetsbeweging.

Op organisatorisch en logistiek vlak werd een bijzondere rol gespeeld door ex-officieren en reserve- 
officieren van het Belgisch leger, ontslagen of ontsnapt uit krijgsgevangenschap, die niet ertoe 
bereid waren de strijd te staken na de capitulatie. In Oostende, een gamizoenstad, moeten dat 
logischerwijze wel een behoorlijk aantal geweest zijn. Die militairen lagen aan de basis van het 
Geheim Leger, terwijl communisten en socialisten elkaar vonden in het Onafhankelijkheidsfront. 
Samen hebben zij in bezet gebied de actieve aanwezigheid van België aan de zijde van de 
geallieerden concreet waar gemaakt. In combinatie met de bijdrage van de Belgische regering in 
ballingschap te Londen is dit, al bij al, van niet geringe politieke en militaire betekenis geweest voor 
de positie van België tijdens en na de oorlog.

Van historisch, politiek en maatschappelijk belang is, na de oorlog, ook de teleurstelling en 
verbittering bij heel wat verzetslieden, zowel in het linkse ais in het rechtse kamp, omtrent de 
politieke wending bij de heropbouw van maatschappij en samenleving na de bevrijding. De jaren 
dertig waren een periode van “Sturm und Drang”, een tijd van idealisme en van geloof in de 
maakbaarheid van een nieuwe en betere wereld, en dit heeft ongetwijfeld doorgespeeld in de geest 
van vele verzetslieden tijdens de bezetting (... en uiteraard ook bij anderen die in de collaboratie 
gegaan zijn). Groot was dan ook hun ontgoocheling toen na de oorlog bleek dat alles gewoon bij het 
oude bleef: dezelfde politieke klasse, dezelfde partijen (eventueel met een beetje
naamsverandering), dezelfde ideologische verdeeldheid en tegenstellingen, dezelfde politieke 
geplogenheden en intriges. De Engelse dichter W.B. Yeats omschreef het niet in vervulling gaan 
van een levensdroom ooit ais “Life as a preparation for something that never happens”. In ieder 
geval heeft dat gevoel van ontgoocheling diepgaande politieke en maatschappelijke gevolgen in de 
hand gewerkt, die zich tot op vandaag nog laten gelden. Hetzelfde is overigens ook gebeurd in 
Frankrijk, met aldaar een nog veel sterkere maatschappelijke gespletenheid en tweespalt tot gevolg.

Wat ook zware frustraties heeft opgewekt bij ex-verzetslieden was de bestraffing, of, beter gezegd, 
het gebrek aan bestraffing van nazi-oorlogsmisdadigers en van hun handlangers. Het begon al in 
eigen land, waar de economische collaboratie (nochtans van doorslaggevend belang voor de Duitse 
oorlogsinspanning) vrijwel ongemoeid werd gelaten (en zelfs al spoedig officieel en wettelijk werd 
gevrijwaard van rechtsvervolging) ... terwijl andere en - objectief beschouwd - veel minder 
belangrijke vormen van collaboratie overmatig veel aandacht kregen, meestal dan nog gericht tegen 
“kleine garnaal”, vermits de “haaien” zich tijdig uit de voeten hadden gemaakt en, zoals 
bijvoorbeeld Degrelle, ergens in een “veilig” land rustig en ongestoord verder leefden, soms zelfs in 
relatieve welstand.

Aanvankelijk leek het wel de goede weg op te gaan in Duitsland zelf, met de befaamde en 
historische “Trial of the Major War Criminals”, de speciale geallieerde rechtbank in Nürnberg, 
gevolgd door nog enkele andere belangrijke gerechtszaken, zoals bijvoorbeeld het “SS-
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doktersproces” over de “medische experimenten” in concentratiekampen, en het proces van de 
massamoordenaars van de SS-Einsatzgruppen. Maar al vlug begon bij de westerse geallieerden het 
animo hiervoor fel te verminderen, en dit had alles te maken met het ontstaan van de “Koude 
Oorlog”, waardoor Duitsland (althans het door de westerse geallieerden bezette deel) opnieuw in 
aanmerking kwam ais een mogelijke en zelfs noodzakelijke bondgenoot tegen het opduikend “rode 
gevaar”. Bij de oprichting van de Bondsrepubliek (en van de D.D.R.) in 1949 werd verdere 
rechtsvervolging van nazi-oorlogsmisdadigers een zaak voor de Duitse justitie, ... die evenwel niet 
erg gehaast was om daar veel werk van te maken (de meeste Duitse magistraten, 
gerechtsambtenaren en politiefunctionarissen hadden immers zelf nogal wat boter op het hoofd!). 
Een dictatuur heeft de eigenschap om zich zodanig diep te nestelen in alle geledingen van de 
maatschappij dat zelfs wanneer hij politiek en militair ten val komt, hij ais een kankergezwel nog 
lange tijd blijft voortwoekeren en in zekere zin zichzelf kan overleven. Alzo zijn een groot aantal 
oorlogsmisdadigers ontsnapt aan iedere vorm van rechtsvervolging, en zij die toch tegen de lamp 
vlogen (vaak door eigen schuld en arrogantie), mochten doorgaans rekenen op milde straffen die 
niet in verhouding stonden tegenover de misdaden waarvoor zij werden veroordeeld. Dit gold niet 
alleen voor de rechtstreekse verantwoordelijken en uitvoerders van de “Endlösung”, van “Nacht 
und Nebel”, van de KZ-gruwel en van de massale slavenarbeid, maar ook voor medewerkers, 
constructeurs, technici en leveranciers uit de privé-sector die dit allemaal materieel hadden mogelijk 
gemaakt. Erg schokkend was bijvoorbeeld de “straf’ van vijfjaar hechtenis, uitgesproken door een 
Duitse rechtbank tegen Dr. Gerhard Peters, directeur van de firma “Degesch” uit Dessau, voor 
levering van ZYKLON-B kristallen voor de vergassing van honderdduizenden Joden in Auschwitz. 
Zijn “product” viel blijkbaar erg in de smaak van SS-Oberscharfuhrer Moll, op het dak van de 
gaskamer verantwoordelijk voor het “toedienen” van Zyklon-B, want hij was berucht voor zijn 
“startsein”, een typisch staaltje van “nazi-humor” : “Na, gib ihnen schon zu tressen!”.

Verzet ais blijvende geestesgesteldheid ... ook bij kinderen

Een en ander had tot gevolg dat heel wat verzetslieden voor de rest van hun leven zaten 
opgescheept met een ernstige “kater”, een diepgaande psychische terugslag na langdurige en 
uitermate spannende en gespannen ervaringen, in een lichaam dat tijdens de bezetting langzaam 
ondermijnd werd door stress, ondervoeding, een ongeregeld leven en veel slapeloze nachten. Er was 
destijds nog geen sprake van traumapsychologie en dus al evenmin van desbetreffende 
slachtofferhulp (trouwens nu nog steeds een recent begrip). Wie zich in een dergelijke situatie 
bevond, leefde en overleefde in een individuele “koker” die weliswaar enige psychische 
bescherming bood, doch waardoor nadien (na de bevrijding) alles abrupt naar boven kwam. En dat 
in volstrekte eenzaamheid en in een wereld van onbegrip, onverschilligheid en vaak ook van 
tegenwerking (dit hebben zij althans zo ervaren, hoezeer ook men van officiële zijde veel in het 
werk heeft gesteld om dan toch ten minste een statuut vau nationale erkentelijkheid in te voeren).

Een apart geval vormen de oorlogskinderen ( en in die kinderrijke tijd waren er nogal wat!). 
Uiteraard hebben zij niet deelgenomen aan het verzet, tenzij sommige adolescenten (nu zou men 
zeggen “tieners”) ais “koerier” of ais een of ander “hulpje”. Maar zij groeiden wel op in die 
bestendige sfeer van verzet in alle mogelijke vormen. Velen waren er onwillekeurig volledig van 
doordrongen. Bij het lot van die kinderen mag thans wel even (wellicht voor het eerst) worden stil 
gestaan, zeker nu vrijwel alle verzetslieden zijn verdwenen en enkel nog die oorlogskinderen 
(intussen zelf al bejaard tot hoogbejaard) nog in leven zijn. Oorlog en bezetting was de enige “way 
of life” die zij ais kind kenden, een abnormale toestand die zij zelf ais volkomen “normaal” 
beschouwden, in tegenstelling tot de adolescenten die wél nog een levendige herinnering hadden 
aan de vooroorlogse situatie ...en die trouwens na de oorlog nooit het frustrerend gevoel hebben 
kunnen verwerken van vier “verloren jaren”, die zij in normaliter de schoonste jeugdperiode van 
hun leven onherroepelijk kwijt waren. Iemand zei mij ooit: “Het maakte mij kwaad en opstandig.
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En het knaagde aan mij. Ik dacht dat men mij niet alleen mijn jeugd maar ook reeds mijn toekomst 
afjpakte”.

Die jongere kinderen konden zich na de bevrijding vlot aanpassen omdat zij toen plots 
terechtkwamen in een voor kinderen erg boeiende en opwindende wereld, hierin geholpen door het 
feit dat zij veelal waren opgegroeid op straat en de regels van het straatleven goed kenden, met ais 
gevolg een “rijpheid” die ongewoon is op die leeftijd. Kenmerkend was ook “bendevorming”: 
iedere wijk (zeker in de volksbuurten) had zijn bende van straatkinderen, “ais een kliete mussels” en 
met een “haantje-vooruit” ais bendeleider. Zo was er in mijn straat de bende van de Veldstraote, 
met ais buur de bende van ’t Marktje, aangevoerd door de alom gevreesde René, “de baos van de 
droeve joengens”. Die hadden dan ais naaste buren de bende van ’t Hospitaol en de bende van ’t 
Hazegras. Daarachter lag het territorium van de bende van de Beuterpit, nogal “zware jongens”, 
“rappe en geslepen gasten” die vooral de “Soldatenberg” scherp in de gaten hielden omdat daar bij 
de Duitsers wel altijd wat te “versieren” viel. Zij waren “goeie maotjes” met de bende van de 
Conterdam en met de bende van Sint-Jan, maar volstrekt niet met de beruchte bende van de 
Steensche Diek. Uiteraard mochten kinderen “uit deftige families” niet op straat spelen omdat 
hun ouders konden vermoeden dat het daar op straat om heel wat meer ging dan om “spelletjes”. 
Maar over ‘t algemeen hadden ouders al genoeg kopzorgen om zich dan nog intens met hun 
kinderen bezig te houden. Voor die kinderen was er trouwens thuis niet veel te beleven. Ze mochten 
al blij zijn ais ze wat te eten kregen en ’s nachts slaapgelegenheid vonden in de kelder. Zij waren 
eigenlijk echt “thuis”op straat, onder hun soort- en lotgenoten. In zo’n bende mochten ook meisjes 
“hun mannetje staan”, maar ze moesten dan wel “ haar op hun tanden hebben”. Na de oorlog zijn 
die meiden ais echte Oostendse ruustebuusten verder door het leven gegaan, zelfbewust, 
eigengereid, eigenwijs en recht voor de raap (voor iedere man een buitenkansje om met zo’n vrouw 
te huwen!!). Zelf heb ik een tante die slechts tien jaar ouder is en die, ais vlug vrijgevochten tiener, 
mijn ervaren “gids” werd doorheen die zeer aparte kinderwereld tijdens de bezetting (ik was immers 
nog te jong om “bendelid” te worden). Volwassenen en adolescenten beleefden de bezetting, maar 
de kinderen ook, op hun manier, volledig anders.

Die jeugdbenden hebben de oorlog nog een tijdje overleefd tot ze door het snel toenemend 
autoverkeer van de straat werden verdrongen. Indien de bezetting nog wat langer had kunnen 
aanslepen, dan zouden die benden allicht een rekruteringsbasis geworden zijn voor het verzet, 
...maar misschien ook voor banditisme en jeugdcriminaliteit (zoals in 1944 reeds in Limburg het 
geval was). Een bende van keiharde straatjongens van 12 à 15 jaar (vermoedelijk uit de bende van 
de Beuterpit) deed zelfs al aan een vorm van “actief’ verzet door het bestelen van de Duitsers 
(vooral brood) om daarna de buit te verkopen “in de woeker”, waardoor zij al op jeugdige leeftijd 
nogal wat geld op zak hadden (wat een sterk zelfbewustzijn ontwikkelde). Maar indien die kinderen 
kennelijk niet psychisch “getekend” uit de oorlog kwamen, dan bleven zij toch een 
geestesgesteldheid bewaren die uniek en doorgaans ook vrij positief mag genoemd worden: geen
voedselverspilling, met alles zuinig omgaan, bedreven in het “biehoalen”, wantrouwig tegenover 
gezagdragers, een mentaliteit van “katje-mien-katje-joen”, behoedzaam voor al wie een uniform 
draagt, ongevoelig voor intimidatie, alert voor risico’s en gevaar, kritische ingesteldheid, 
zelfstandig gedrag, geen onderdanigheid, “team building”, zelfredzaamheid en “systeem D” (zin 
voor improvisatie). Voorzeker een heel andere jeugd dan de jeugd van nu! Ofschoon Duitse 
militairen (vaak zelf ook vader van kleine kinderen) doorgaans welwillend stonden tegenover “die 
Buben”, hadden die kinderen veelal van “de Duutschers” een bepaald vijandbeeld, waaraan zij wel 
geleidelijk zijn ontgroeid. Toch zijn er nog leeftijdgenoten die nooit willen deelnemen aan een 
groepsreis naar Duitsland, meestal vrouwen, ...wellicht omdat de jongens later bijna allen hun 
dienstplicht hebben doorgebracht in Duitsland, en daar de Duitsers wel met andere ogen hebben 
leren bekijken en waarderen. In die tijd, ais milicien bij de B.S.D. (Belgische Strijdkrachten in 
Duitsland), heb ik “am Stammtisch oder an der Theke” pijnlijke verhalen moeten aanhoren over de 
Bunkerratten en de Trümmerfrauen in de puinhopen van het naoorlogse Duitsland. Ik had hierbij
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ergens het gevoel dat wij ais oorlogskinderen in 1940/44 in zekere zin een voorafspiegeling waren 
van die Duitse naoorlogskinderen in 1944/49.

Interne ballingschap

Een late genoegdoening kregen de ex-verzetslieden in zekere zin via de hervormingsgezinde 
contestatiebeweging in West- en Centraal-Europa tijdens de lente van 1968, waardoor het oude 
establishment zowat overal aan het wankelen werd gebracht (enigszins vergelijkbaar met de huidige 
beroering in de Arabische wereld). Wat specifiek Duitsland betreft, en het onverwerkt nazi-verleden 
van de oorlogsgeneratie, zagen zij de opkomst van de R.A.F. (Rote Armee Fraktion), de Baader- 
Meinhof-Gruppe, de A.P.O. (Aussenpolitische Opposition), de “Grünen” en vervolgens de 
Vredesbeweging, ongetwijfeld allemaal (soms gewelddadige) uitingen van een maatschappelijke 
patsituatie en van botsende generaties ingevolge het al te lang aanblijven van oude nazi’s in alle 
geledingen van de Duitse samenleving.

In Oostende zelf was er, zoals overal elders, na de bevrijding weliswaar nog enige politieke actie 
van het verzet via betogingen, manifestaties en optochten, vooral na de terugkeer, in 1945, van 
overlevenden van de concentratiekampen (onder de leuzen “Wreekt de martelaren van de 
folterkampen!” en “Ook de zwarten hielpen daaraan mee!” of ook “Trouw aan het vaderland, 
niettegenstaande...”), met nog een allerlaatste politieke opflakkering tijdens de koningskwestie in 
1950. Doch daarna werd het erg stil. Het verzet trok zich terug in eigen kring, in een soort van 
“interne ballingschap", en kwam enkel nog naar buiten - met een zekere verbetenheid - bij officiële 
plechtigheden en herdenkingen. Het geleidelijk uiteenvallen van het Belgisch staatsverband was 
voor velen onder hen een pijnlijke ervaring, bovenop al hun andere frustraties en trauma’s. Maar, 
trouw aan hun idealen en steeds herinnerend aan de offers die hiervoor gebracht werden, hebben zij 
een blijvende betekenis in onze vaderlandse geschiedenis verworven (met de nadruk op 
“vaderlands”), tot op vandaag en zeker ook voor morgen, ais onuitwisbare aanmaning tot 
waakzaamheid en verzet tegen iedere vorm van heropleving van fascisme of nazisme.

(wordt vervolgd)

ILLUSTRATIES Cher deze verborgen en zelfs geheime aspecten van de bezetting bestaat er 
uiteraard zeer weinig beeldmateriaal. Lezers die hierover wél beschikken, worden vriendelijk 
verzocht te willen contact opnemen met het bestuur van “De Plate” of met de auteur. Eventuele 
bijkomende getuigenissen worden eveneens met dank aanvaard. Over de verzetsbeweging in 
Oostende is alleszins ie: laatste woord nog niet gezegd en geschreven, wel integendeel ...

INDEX 2011

Traditiegetrouw ruba : een "De Plate” voor de geïnteresseerde lezers een inhoudstafel & 
indices op het \ o: rb e aar.

U kunt ze bestellen :: :c€ 3,75 te storten op rekening BE81-3800-0966-6224 (BIC: 
BBRUBEBB van De Plate met vermelding “Index 2011”.

De index verseyi ra in ie loop van de maand april of mei.
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