
 12  

 

- www.myheritage.nl  

+HUPDQ�'HFOHUFN 

EEN KORTE VOORGESCHIEDENIS 

Sedert de lente van 1942 was Duinkerke door de Duitsers aanzien als ‘Festungsbereich’ wat betekende dat er 
te Duinkerke een groot aantal manschappen was gestationeerd.  

Na D-Day werd Frankrijk stormenderhand bevrijd door de geallieerde troepen. De bevrijding van Pervijze door 
de Canadese Manitoba Dragoons was op 7 september 1944 een feit. Op 6 september waren ze met hun C es-
cadron doorgedrongen tot op Belgisch grondgebied en in hun oorlogsdagboek werd genoteerd dat er een we-
zenlijk verschil is tussen Frankrijk en België. In België valt het hen meteen op dat er veel burgers zijn die het 
Engels machtig zijn wat het zoeken naar overnachtingsplaatsen heel wat vergemakkelijkt. 

’s Anderendaags arriveren de Canadezen te Pervijze 
en kan de opgeluchte bevolking de Canadese tanks 
verwelkomen die uit de richting van Diksmuide ko-
men en verder oprukken naar Nieuwpoort.  

De doortocht door Pervijze van 11 mei 1945 

Het normale leven kan weer opgenomen worden te Pervijze tot de bevolking in mei 1945 voor een laatste maal 
de confrontatie moet aangaan met het Duitse leger. Nu zijn de rollen echter omgekeerd.  

Duinkerke bleef nog tot mei 1945 in Duitse handen. De ‘Festung Dunkirchen’ werd in september 1944 door de 
geallieerden gelaten voor wat het was en pas op 7 mei 1945 gaf de Duitse bevelhebber Admiraal Frisius zich te 
Wormhoudt over aan de Tsjechische Majoor Generaal Liška. Duinkerke werd volledig bevrijd en alle nog aanwe-
zige Duitsers werden krijgsgevangen genomen. Op dat ogenblik was er volgens de ene bron ongeveer een ge-
talsterkte van 12 000 man. 8 000 hiervan waren nog krijgswaardig, 3 000 waren medisch gezien niet fit en de 
laatste 1 000 – voornamelijk Polen en Oostenrijkers – waren door de Duitsers aanzien als onbetrouwbaar en 
waren aldus niet gewapend. Een andere bron spreekt van 15 500 Duitse manschappen. 

NA DE BEVRIJDING, DE DUITSE AFTOCHT DOOR PERVIJZE OP 11 MEI 1945 

De Canadese doortocht door Pervijze op 7 september 1944. De 
bevolking kwam massaal op straat om hun bevrijders toe te jui-
chen. 
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Na de Duitse overgave werden de officieren gevangen gezet in een Duinkerkse gevangenis om dan later per 
trein te worden vertransporteerd naar Ile de Ré bij La Rochelle. De gewone manschappen moesten op 11 mei 
’s morgens in colonne de stad verlaten met als bestemming Zedelgem. Vandaar zouden ze later voor een deel 
verscheept worden naar Engeland voor het ruimen van puin en een ander deel werd ingezet bij de ontmijnings-

dienst aan de kust. In 1946 werden ze door toe-
doen van Veldmaarschalk Montgomery gerepatri-
eerd naar Duitsland. 

Die dag hadden ze dus eerst nog een lange voet-
tocht voor de boeg van ongeveer 60 km. Op 11 
mei ’s morgens vertrokken ze vanuit Duinkerke 
naar Adinkerke en Veurne waar de lange colonne 

via de grote markt en de Ooststraat richting Per-
vijze trok.  

In de vroege voormiddag nadert de colonne het 
dorp via de Veurnestraat en voor een groot deel 
van de dag is Pervijze het toneel van de voorbij-
trekkende krijgsgevangenen. Vooraan lopen de 
officieren mooi in het gelid.  

Hoe meer naar achter in de colonne, hoe havelo-
zer de mannen zijn. Ze trekken voorbij, leunend 
op wandelstokken, met oude fietsen aan de 
hand of zelfs met kinderwagens waarin ze hun 
schamele bezittingen meevoeren.  

De passage van de Duitse colonne te Adinkerke. 

Te Veurne trekken ze over de markt naar de Ooststraat 

De Duitse officieren hebben nog niets van trots verloren - Markt 

Ooststraat - Veurne 

De lange colonne heeft de Veurnestraat bereikt. 
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Naast de zeldzame én gekende foto’s die over dit 
gebeuren in privé-bezit zijn, heb ik echter ook de 
hand kunnen leggen op een tot op heden niet ge-
kende foto die origineel in het bezit is van een oor-
logsarchief in Washington (USA). Deze foto is ook 
tentoongesteld in het museum van La Coupole bij 
Saint Omer in Frankrijk. Tijdens een bezoek aan dit 
museum ben ik die foto op het spoor gekomen. 

We drukken deze af op volgende bladzijde op maxi-
male grootte. 

Pervijzenaars geïdentificeerd 

Deze unieke foto heeft een zodanig gedetailleerd 
beeld van de Duitse doortocht en de toekijkende 
bewoners dat het erom vraagt om personen te pro-
beren te identificeren. Na een oproep een paar jaar 
terug kreeg ik zoveel reacties zodat er uiteindelijk 
heel wat Pervijzenaars te herkennen bleken op de 
foto. 

Vooraan stappen de officieren in hun nog steeds onberispelijk 
uniform... 

… gevolgd door de gewone manschappen. 
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We overlopen de geïdentificeerde inwoners van Pervijze die bijna 70 jaar geleden konden genieten van de 
smadelijke doortocht van de verslagen Duitse troepen. 
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Foto hiernaast links:  

Aimé Decat : 6 jaar in 1945, de jongen met het witte hemdje volgens verkla-
ring van betrokkene zelf die het echter niet 100 % zeker is. Het jongetje heeft 
echter het handje vast van het meisje naast hem. Als dit een zusje van de jon-
gen is, dan kan het toch Aimé Decat niet zijn. 

Irma Vyvey : 29 jaar, de vrouw met bril en gestreepte blouse 

Foto hierboven rechts:  

Juliette Lefever : 17 jaar, het meisje tweede van links. De vrouw links van haar legt haar arm op de schouder 
van het meisje. Zou dat eventueel haar moeder Zoë David kunnen zijn? 

Alida Vanbeveren : 62 jaar, de vrouw met wit haar met klein kind (een kleinkind van haar?) op de arm = echt-
genote van Jerome Boomgaert. 

De twee meisjes daarnaast wonen waarschijnlijk vlakbij. Het ene meisje zit op een stoel, het andere staat op 
een stoel. 

Foto hiernaast links:  

Edmond Notredame : 66 jaar, de man links met pet 

Henri Maerten : 80 jaar, de man met pet in het mid-
den. Iemand anders herkent deze persoon als Pieter 
Vercruysse, 76 jaar. 

Medard Nowé : 42 jaar, de man rechts met pet 

Georges Haverbeke : 49 jaar, de man met hoed 
rechts 

Marcel Allary : 12 jaar, de jongen rechts vooraan. 

Denise Mabesoone : 13 jaar, meisje op vensterbank. 
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Foto hiernaast rechts:  

Edgard Bogaert : 7 jaar, de jongen links 
= twijfelgeval, deze jongen lijkt me ou-
der dan 7 jaar. 

Julien Wynthein : is me momenteel on-
bekend 
 

 

Foto hiernaast links: 

Karel Beuselinck : 69 jaar, de man uiterst links 
met pet 

Constant Declerck : 30 jaar, de man midden 
met pet 

Karel Dejaeghere : 52 jaar, de man uiterst 
rechts met pet 

Foto hiernaast rechts: 

Hugo Lagrou : 45 jaar : de man in het midden met pet 

Willy Vandeweghe : de man met aangezicht volledig 
zichtbaar links van Hugo Lagrou 

Rachel Vanbesien : 37 jaar, de vrouw midden vooraan 

 

 
Dan hebben we tot slot nog de ‘bemanning’ aan het kanon op de voorgrond. Volgens een paar getuigen zijn dit 
van links naar rechts : Degraeuwe, zou later busvervoerder geweest zijn en is ook bierverkoper geweest.  
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Misschien kan iemand die persoon volledig identificeren aan de hand van die omschrijving, Roger Vanhulle, 
nog een Degraeuwe en broer van de eerstgenoemde, Marcel Top en tenslotte Robert Buyse. 

De pop die op het dorpsplein stond en bevestigd was aan de wegwijzer, was de dag voordien gemaakt in de 
garage van timmerman Camille Vanbeveren door onder andere zijn zoon Gerard Vanbeveren en zijn vrienden 
Marcel Top en Emile Mabesoone. Als extraatje hadden ze de pop volgestouwd met onder andere fusées die ze 
gevonden hadden wat een prachtig vuurwerk gaf toen ze ’s avonds de pop in brand staken. 

Hiernaast nog een fragment waarop 
voor het ogenblik geen bekenden 
staan.  

Misschien herkent iemand de meisjes 
die op de vensterbanken staan of de 
man met open mond die waarschijnlijk 
iets weinig fraais aan het roepen is. 

 

 

 

 

Het zou uren duren voor de volledige colonne 
voorbij was. Eens voorbij het dorpsplein trok-
ken ze de Schoorbakkestraat in waarna ze 
verder stapten richting Schoorbakke.  

Tegen de middag passeerde het begin van de 
colonne Gistel en vandaar ging het verder 
naar Zedelgem, het eindpunt van hun lange 
voettocht. 

Eind 1944 besloot het Britse leger een krijgs-
gevangenkamp op te richten in het depot van 
het Vloethem-veld en terzelfdertijd werden 
ook de kazernegebouwen bezet door de Brit-
ten. De munitie in het depot werd gestapeld 
in munitieopslagplaatsen en gronden werden opgeëist. Burgerarbeiders voerden de opdracht uit voor de Engel-
sen. Bijna alles werd met de grond gelijk gemaakt om een beter overzicht te hebben. Honderden barakken 
werden gebouwd naast grote tentenkampen met daartussen de nodige sanitaire installaties. In januari 1945 
kwamen de eerste krijgsgevangenen aan in Zedelgem. 

Op 9 juni 1945 brengt een afgevaardigde van het Internationale Rode Kruis een bezoek aan het kamp en stelt 
een bezetting vast van 62.000 krijgsgevangenen waaronder deze van ‘Festung Dunkirchen’ die door Pervijze 
passeerden op 11 mei 1945, nu 70 jaar geleden. 

Bronnen: 

· foto’s uit prive-archieven 

· Pauwels en Van Louwe - ’De bevrijding in beeld’ - De Klaproos 1994 

· Centre d'Histoire et de Mémoire du Nord-Pas-de-Calais - La Coupole Frankrijk 

 

 


