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Situering  
H. Depester deed een lofwaardige zaak: hén gedenken en eren die tijdens de oorlog 
alles op het spel hebben gezet om het vaderland en de zaak van de geallieerden te 
dienen in de strijd tegen de brute kracht van de overweldigers. Velen van hen 
hebben er hun leven bij ingeschoten. 
 
De namen van die helden zijn vrijwel allemaal breed gekend en aan hen werd na de 
bevrijding met recht en reden de hoogste eer bewezen. Vele namen heb ik reeds 
ettelijke keren zien opduiken: bij de samenstelling van “Pastoors rapporteren over de 
Eerste Wereldoorlog in de provincie Antwerpen”, bij “Geteisterd België”, bij “De 
rakkers der grenzen”, bij “De grote oorlog in Belgie” van Abraham Hans, en zo meer. 
Vooral bij de laatste kregen we ellenlange verslagen van de terechtzittingen. Dikwijls 
viel het mij op met welke naïviteit die op zich genomen edele mannen en vrouwen 
hun clandestien werk aangepakt hebben. ze hebben zich laten inpakken door 
duistere figuren die voor de vijand werkten, of ze hebben zich laten uitlokken door 
het gepoch of door taferelen van geldelijk gewin. Bij hun ondervragingen bleven ze 
oprecht en maakten het de aanklager gemakkelijk om hun schuld aan te tonen, want 
“je mag niet liegen!”. Ze praatten zichzelf aan de galg tegenover “schapen” die in 
hun cel gezet werden. Slechts de “beroepsovertreders” zoals mensensmokkelaars, 
konden keihard liegen, zolang er geen materiële bewijzen tegen hen op tafel 
kwamen.  
 
Voor menigeen die al met één been in zijn (of haar) graf stond, kon een oproep om 
genade vanwege de paus aan de Duitse keizer hem (of haar) op het ultieme 
moment redden. Als ze over een doorwinterde advocaat verdedigd werden, kon dat 
ook het verschil maken. 
 
Sommigen bleven jaren en maanden uit de handen van de bezetter, anderen vielen 
bij een eerste “overtreding” al door de mand. Dikwijls was het een kwestie van puur 
geluk of pech hebben. Men moest steeds op zijn hoede blijven en slechts die 
personen in te lichten die het absoluut moesten weten “Need to know”. Hoe minder 
uw naasten en vrienden weten, hoe minder ze kunnen verraden, gewild of ongewild. 
Want de Duitsers waren specialisten in het martelen en bekentenissen ontlokken. 
 
De psychische druk moet voor vele betrokkenen ontzettend zwaar geweest zijn: 
rondlopen met levensbelangrijke geheimen en er met niemand kunnen over praten, 
dat vraagt stalen zenuwen... 
 
Op slot van rekening, wie die helden en heldinnen ook waren, en om welke 
motieven ze mogen gehandeld hebben, ze dienden allemaal “de goede zaak” en 
daarom alleen al verdienen ze onze achting en hulde. 
 
Kamiel Mertens 
Balen, 07.07.2020 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 



 

 
 


