
 
 

Staf Van Daele 

 

Dood spoor 

 

Mijn grootvader en peter August De Pauw was oud-strijder uit Wereldoorlog I. Hij kwam uit een 

groot arbeidersgezin van zeven. De Congostraat was de thuishaven van August en zijn drie 

broers en drie zussen. August was ongeletterd, kon schrijven noch lezen. Als hij iets moest 

ondertekenen plaatste hij een kruisje. Hij huwde bobijnster Maria Van Walle. Hijzelf was 

‘blauwverver’ en kleurde wol en katoen, een zeer ongezonde baan omdat er steeds boven de 

dampende en warme verflucht gewerkt werd. Mijn grootouders zetten Sint-Niklaas als 

textielstad dus mee op het spoor. 

Door de scheiding van mijn ouders trokken mijn ma, mijn zus Norma en ikzelf begin 1939 in bij 

mijn grootouders, die ondertussen naar de Hazewindstraat waren verhuisd. We beleefden er 

samen de eerste drie oorlogsjaren van Wereldoorlog II. Wij woonden twee huizen van het 

schoolpoortje van ‘de arme broeders’. De school kreeg de naam ‘arme broeders’ omdat er geen 

studiegeld werd gevraagd. Bij ‘de rijke broeders’ moest men studiegeld betalen. De hoofdingang 

van de school (lager en humaniora) bevond zich in de Nieuwstraat. Er waren toen acht 

studiejaren. In het tweede studiejaar was ik leerling bij meester Weyn. Broeder Petrus kwam 

elke zaterdagvoormiddag langs met zijn viool voor de zangles.  

 

Het huis in de Hazewindstraat was een volkswoning. Dergelijke woningen werden wevershuizen 

genoemd. De ruime voorplaats met alkoof deed dienst als slaaphoek voor Maria en August en 

als eenvoudig ingerichte woonplaats. Aan de muur hingen grote foto’s van mijn overgrootvader 

en -moeder, omrand door goud beschilderde kaders, naast het pijpenrek van mijn grootvader. 

Op de schouw stonden twee koperen obussen uit de ‘Grooten Oorlog’ en enkele Delftse vazen. 

Twee grote vensters met kleine ruitjes in lood en de buitendeur zorgden voor een intense 

lichtinval. In tegenstelling met de voorplaats, die geplaveid was met rode vierkante tegeltjes, 

lagen er in de woonkamer blauwe tegels. De witzandman kwam af en toe aan de voordeur 

roepen: “Moet er nog wit zand zijn?” en dan werd meestal een emmertje ‘wit’ gekocht. Het werd 

in vele huizen gebruikt om met een sierlijke slingerende beweging zand in de voorplaats uit te 

strooien. Men vond dat destijds mooi. Tapijten waren in arbeidersgezinnen niet gebruikelijk. Er 

was wel al elektriciteit, maar geen waterleiding of gas. Er was ook geen badkamer. In de zomer 



 
 

waste ik me aan de pomp en als het kouder werd in een bassin. Later ging ik naar de stedelijke 

badplaats in de Hofstraat. Dat was een feest! Er was warm en koud sproeiend water. In de 

badzaal werd luidruchtig en in verschillende toonaarden gezongen. Thuis bracht een Leuvense 

stoof met kolen warmte. Buiten was een geplaveid ‘binnenkoertje’ met achteraan de wc. Achter 

het deurtje met een hartje was er simpelweg een gat in een open, dikke plank. De beerruiming 

was allesbehalve een feest. De ruiming gebeurde in open bakken die door het huis naar buiten 

werden gedragen door twee forse kerels, die het goedje in de ruimbak kieperden. Heel de straat 

genoot mee van de gezonde lucht. Op de hof stond een gietijzeren pomp die voor fris putwater 

zorgde. Tegen de muur van de volksschool stond een afdak voor kolen en enkele bassins om 

ander gerief op te bergen. 

Ons huis had geen slaapkamers, wel een grote, witgekalkte open zolder met twee dakvensters 

en met een klein venstertje langs de achterzijde met zicht op de gebouwen van de psychiatrie – 

die in de volksmond ‘het zothuis’ werd genoemd. Ma, zus en ikzelf sliepen op de zolder met als 

enig meubilair drie bedden en een grote kleerkast. Zolder en woonkamer waren gescheiden 

door een valdeur.  

 

Grootvader, klein van gestalte, dikharige snor en altijd vriendelijk, was in de buurt graag gezien. 

Gust was een stil man, die graag een pintje dronk. Menig pintje! Zaterdagmiddag was zijn 

uitgangsdag. Nadat hij in de ververij in de Statiestraat zijn loonzakje had ontvangen, trok hij 

onmiddellijk naar café De Ton naast de oude kerk. Men tapte er reuzegrote pinten. Als Gust te 

lang weg bleef, wist Marie hoe laat het was en riep ze: “Allez kinderen: ga hem halen.” Norma 

en ik lieten ons dat geen twee keer zeggen want grootvader trakteerde ons dan op een 

limonade, heerlijke orangine. Als hij zijn laatste pint van brouwerij De Baere door het keelgat 

had gespoeld, trokken wij als één front huiswaarts. Zij spande even haar zaag. Hij zweeg als een 

graf. Ruzie werd er nooit gemaakt. Een wijze tactiek van beiden.  

Als wij aan grootvader Gust vroegen: “Peter, vertel eens over den oorlog?”, dan ontweek hij de 

vraag. Ik maakte hem ooit eens attent op een kleine tattoo op zijn rechterbovenarm. “Oh,” was 

zijn antwoord, “dat gebeurde achter het front.” En dat ene zinnetje was alles. Toen ik in de kast 

een fotootje van mijn peter als ambulancier zag terwijl hij een gekwetste soldaat verzorgde, 

riep grootmoeder: “Manneken, die is achter het front voor de show genomen.” En plagerig 

voegde zij eraan toe: “Waar hij zijn frontstrepen heeft verdiend, is mij een groot vraagteken.” 

Grootvader zweeg en dacht er het zijne van. Het fotootje heb ik na het overlijden van mijn 

moeder in de fotodoos gevonden, een zeldzame foto van grootvader, een relikwie.  



 
 

Mijn moeder was ‘souschef’ in het restaurant van de Sarma in Gent. Elke morgen vertrok zij te 

voet van de Hazewindstraat, over de markt naar de statie. Vroeg uit de veren, laat thuis. Daarom 

zorgde Marie Van Walle vooral voor ons. Aan haar hebben wij dankbare en goede herinneringen. 

En af en toe gekleurde herinneringen. Ze kon zich kwaad maken als Norma en ik ruzie maakten. 

Dat gebeurde geregeld. Meermaals had Norma aan mijn haren gesleurd en de buren hoorden 

ons roepen en tieren. Maries enige verweermiddel was een achtervolgingsscène met de 

wasknuppel. Ik herinner mij als de dag van gisteren dat zij ooit een houten schoen naar ons 

smeet... en in het venster mikte. Een echte aframmeling was er nooit. Of toch… ik kreeg ooit van 

mijn moeder één keer een enorm pak slaag. Grootmoeder Marie had haar beklag gemaakt dat ik 

gezegd had dat zij Norma en mij wilde vergiftigen (omdat zij vergeten was zout in de patatten 

te doen). Dat heb ik moeten bekopen.  

Grootmoeder Marie heeft grootvader Gust vele jaren overleefd …  

Gust zou de oorlog niet overleven.  

De regering had in 1939 de algemene mobilisatie afgekondigd. De troepenmacht werd 

aanzienlijk versterkt en de bewapening uitgebreid. Het gevaar kwam uit het oosten. Hitler en 

zijn nazipartij regeerden Duitsland. België bewapende onder het motto ‘Ons Leger Waakt’. De 

leerlingen van alle scholen gingen kijken naar de film ‘Ons leger waakt’. Wij kregen een brilletje 

waarmee wij een dieptebeeld kregen, dat was fantastisch en een echte belevenis. 

In onze straat ontmoetten de buren elkaar geregeld om de gebeurtenissen die zij vernamen via 

dagblad of radio met elkaar te bespreken en van de nodige, luidruchtige commentaar te 

voorzien. De meningen liepen dikwijls uiteen. Toen Frans Dullaert zegde dat Duitsers op een 

wip in Engeland zouden zitten, reageerde mijn grootvader: “Frans, over dat kanaal geraken ze 

nooit.” De oud-strijder had het gezegd! Later kreeg hij gelijk, het water was te diep. De 

berichten werden somber, er hing oorlog in de lucht. De vraag was: wanneer en welk land zal 

Duitsland aanvallen? Voor België kwam het nefaste antwoord op 10 mei 1940, twee maanden 

voor mijn negende verjaardag.  

Via de radio werden de burgers geïnformeerd over de oorlogssituatie. De 16- tot 35-jarigen 

werden aangemaand het land te verlaten om Frankrijk te bereiken. De bevolking werd 

opgeroepen rustig maar waakzaam te zijn. Personen die zich verdacht gedroegen, moesten 

aangegeven worden. Het woord ‘spionnen’ was niet uit de lucht. Mensen met een Vlaams-

nationalistische stempel werden geviseerd. De vluchtelingenstroom kwam op gang. Vele Belgen 

sloegen op de vlucht. Ook in de Hazewindstraat trokken mannen, vrouwen, kinderen en ouderen 

voorbij met karren, fietsen en kinderwagens volgeladen met wat kleding, schoeisel en dekens. 



 
 

Mensen die uit hun streek, stad of dorp waren vertrokken voor de oprukkende Duitsers. 

Herinneringen aan het brutale geweld van de binnenrukkende legereenheden tijdens de eerste 

oorlog zorgden voor diepe onrust. Hoe zouden zij zich nu gedragen? De lokale bevolking hielp 

de vluchtelingen. Eten en drinken werden spontaan aangeboden. Een leegstaande woning werd 

voor menig gezin een rustplaats voor een dag of een nacht. Mijn grootouders gaven onderdak 

aan een gezin voor één nacht. ’s Anderdaags trokken zij verder Vlaanderen in, op weg naar 

Frankrijk, het onbekende tegemoet. Het verdriet en de angst waren op de gezichten van de 

vluchtelingen te lezen. Toen na enkele dagen vliegtuigen strategische doelwitten 

bombardeerden, groeide de onrust. De petroleumtanks van Hoboken stonden in brand. De 

rookwolken waren tot in Sint-Niklaas te zien. 

Enkele bewoners vonden dat de bewoners van de Hazewindstraat ’s nachts hun huizen beter 

zouden verlaten. Men mocht gebruik maken van de bierkelder van de ‘bieruitzetters’ Cools-Van 

Bogaert. Er was plaats om te overnachten voor een twintigtal personen. Met matras en dekens 

trokken wij de bierkelder in. Aan oud-strijder Gust werd gevraagd alert te zijn en te verwittigen 

als hij vliegtuiggeronk zou horen. Helaas, men had bij hem enkele flessen bier gezet omdat hij 

zo geen dorst zou lijden bij zijn nachtwake. De nachtwacht had menige pint gedronken en was 

ingeslapen. Na twee nachten kwam men tot de bevinding dat de schuilkelder onveilig was. 

Boven de kelder stonden tientallen vaten en kratten bier gestapeld en de dakbedekking bestond 

uit gewone rode pannen. Daarom verhuisde men naar een afdak in de hof van de brouwerij 

Verschueren, die paalde aan tal van hovingen in de straat.  

De meimaand van 1940 was zeer warm. Op vrijdag 17 mei had grootmoeder frieten gebakken 

en we aten er salade en een gekookt ei bij. Terwijl wij aan het eten waren hoorden wij de laag 

vliegende vliegtuigen. Een sirene. Aan het geluid hoorden wij dat vliegtuigen boven de stad 

cirkelden. Plots hoorden wij een gierend geluid van de duikende vliegtuigen. Het zal mij altijd 

bijblijven: op het moment dat ik met mijn vork het gekookte ei doorstak hoorden wij een hels 

lawaai. We vluchtten de kelder in, onder de trap. Het werd stil. Doodstil. Geen vliegtuiggeronk 

meer. Wij verlieten de kelder en gingen naar buiten. Boven de gebouwen van de broeders 

hingen donkere stofwolken. Op de straat riepen de buren: “De broeders, de Molendreef en 

omgeving zijn gebombardeerd.” Toen ik samen met grootvader naar de Molendreef trok, 

vertelden mensen onderweg dat tientallen huizen vernietigd waren. Wij mochten de straat niet 

in. Er was paniek. Schrik. Politie, brandweer, Rode Kruis en andere hulpverleners bekommerden 

zich om de slachtoffers. Bij de broeders hadden vele burgers uit Breda een tijdelijk onderkomen 

gevonden. Later vernamen wij dat tientallen mensen werden gewond of gedood. Sint-Niklaas 



 
 

rouwde. Verscheidene huizen van schoolvrienden werden vernietigd. Wardje Van Royen uit de 

Molendreef verloor zijn vader en moeder. Hij werd opgenomen in het weeshuis. 

 

Nu was het wachten tot de Duitsers Sint-Niklaas zouden bezetten. ’s Avonds gingen wij slapen 

onder het afdak in de hof van Verschueren. Gust bleef zonder bier in de nabijheid klaarwakker. 

De oud-strijder was op post. De berichten over de naderende Duitsers werden sterker. Het was 

een kwestie van dagen, misschien zelfs van uren. Intussen bleef de vluchtelingenstroom 

toenemen. De angst was met het uur meer voelbaar want de Duitse troepen rukten snel op. 

Sommige vluchtelingen gaven het op. Zij vonden in de Hazewindstraat bij burgers een tijdelijk 

onderkomen. Wat zou morgen brengen? Gelukkig voor de buurt en vluchtelingen waren alle 

buurtwinkels en herbergen nog geopend. Iedereen kon nog eetwaren kopen. Op 

maandagmorgen 20 mei was iedereen doodstil. Buiten hoorden wij vogelgezang, verder niets. 

Mijn grootvader vroeg speelkameraad Frans Van Reeth en mij of wij via het poortje van Van 

Steerteghem wilden gaan kijken of alles in de straat rustig was. Wij openden het poortje 

behoedzaam. Ik keek naar rechts. Op ongeveer twintig meter van mij zag ik twee Duitse 

soldaten op een motor met zijspan met daarop een machinegeweer. Zij hadden mij opgemerkt. 

Ik wenkte Frans om ook te komen kijken. De soldaten knikten vriendelijk. Wij sloten het poortje 

met een klein hartje en liepen via de hof naar het afdak van Verschueren en riepen: “Peter, de 

Duitsers zijn in de straat.” Sint-Niklaas was bezet. Nog dezelfde dag trok iedereen met matras, 

dekens of zetel huiswaarts. Enkele dagen later stapten Duitse soldaten, voorafgegaan door 

krachtige marsmuziek door de straten van onze stad. Wij luisterden naar de zingende soldaten 

en het geluid van hun met ‘dretsen’ beslagen laarzen. De bezetting duurde vier lange jaren. 

 

Mijn ouders vonden elkaar in 1941 terug. Mijn pa Henri werkte een jaar in Duitsland op de 

Berlijnse luchthaven Tempelhof. Nadien was hij mecanicien op de Karlec te Sint-Niklaas. Wij 

verhuisden en trokken enkele huizen voorbij mijn grootouders in. Florine reed dagelijks met een 

onverwarmde trein naar de Sarma in Gent. Later werd ze souschef in de Sarma in de 

Carnotstraat in Antwerpen. In 1946 zou ze haar eigen viswinkel beginnen. Elke oorlogsdag was 

er schrik voor de geallieerde vliegtuigen die treinen bestookten met bommen of met 

mitraillettes onder vuur namen. 

 

In de Molendreef was een dreefje tegenover de Landbouwschool van de broeders. Daar was de 

peperkoekfabriek Van Raemdonck gevestigd. Peter Gust ging er op zaterdagnamiddag de 



 
 

bakovens schoonmaken en kreeg daarvoor een kleine vergoeding. De brokken peperkoek die in 

de oven of op de snijtafel waren achtergebleven, mocht hij naar huis meenemen. Grootmoeder 

maakte van de hompen pompkoektaarten. De pompkoek werd in broodvormen gebakken en 

tegen de gietijzeren stoofpot onder de lange stoofbuis geplaatst. Tijdens de oorlog was alles 

gerantsoeneerd. De wekelijkse taarten waren een stevige aanvulling van de magere oorlogskost. 

Aan die betrekking kwam een eind toen peter werd opgevorderd om twee weken te gaan 

werken aan de Atlantische Wal. Een nieuwe uitdaging. 

 

In 1942 was hij al terug in Sint-Niklaas en op zoek naar baantjes om te kunnen overleven. Hij 

kreeg een vraag van zijn zwager. Oud-beroepsmilitair Alfons Van Geem was de echtgenoot van 

Marie De Pauw, de zuster van mijn grootvader. De stationschef van Sint-Niklaas had Alfons de 

vraag gesteld of hij bereid was buiten dienstverband een taak op zich te nemen. Gust, die een 

pienter man was, zag wel brood in de opdracht en zegde Alfons zijn medewerking toe. Nadat 

een stoomtrein met als einddoel het station van Sint-Niklaas bereikte, opende de machinist van 

de locomotief een schaft. De cokes en kolen vielen in een put, waar ze moesten worden geblust 

en daarna gesorteerd. Er was op voorhand een verdeelsleutel met de stationschef bepaald. Het 

grootste deel van de buit was voor de spoorwegmannen, wat overbleef was voor Fons en Gust. 

De cokes waren erg waardevol omdat ze konden geruild worden voor voedingswaren. Ruilen 

was het handelsmerk van peter en pit. Wat Gust en Marie niet konden ruilen, ging in de alkoof 

in vaderlanderkens, kleine jutte zakken. Grootvader had het gat in de markt gevonden. Bij 

gezusters Losie in de Hofstraat ruilde hij zakjes kolen en cokes voor nauwelijks te verkrijgen 

luxewaren: sigaretten, tabak, pruimtabak en snuif. Deze waren bestemd voor de machinisten en 

de stokers. Die zagen ook het lucratieve van de zaak in. De bevriende gasten vulden de 

locomotief voor de aankomst in station Sint-Niklaas nog eens extra met kolen en briketten. De 

put op het einde van het spoor werd goed gevuld. De spoorwegmannen, Fons en Gust vaarden 

er wel mee. 

Helaas, de dood stond op de uitkijk. Op 7 november 1943 stond Gust De Pauw te scheppen in 

de half diepe put nadat hij de gedumpte cokes geblust had. Hij was vol ijver zakjes cokes aan 

het vullen. Hard labeur. Hij had geen trein verwacht. Het regende die middag. Het kletterde 

dikke regendruppels. Hij stond recht in de put en had geen trein gezien noch gehoord. De 

locomotief raakte zijn achterhoofd. Hij werd overgebracht naar de stadskliniek met een 

halswervelbreuk. 



 
 

Op dat moment zat ik met mijn klasgenootjes in de cinema van het Gildenhuis naar een anti-

Engelse, Duitse propagandafilm over de boeren van Transvaal te kijken. Ik hoorde plots mijn 

naam tijdens de film in de cinema weerklinken. “Staf Van Daele moet dringend naar huis.” Thuis 

hoorde ik het vreselijke nieuws. Op 9 november overleed mijn lieve grootvader. 58 jaar oud. De 

doodskist stond op de dag van de begrafenis op twee stoelen in de voorplaats in de 

Hazewindstraat. De spoormannen hadden een reuzegrote bloemenkroon gekocht. Grootmoeder 

kreeg een enveloppe met rondgehaalde bijdragen van de mannen van het spoor. Omdat 

grootvader niet in dienst van de Belgische Spoorwegen werkte, ontving ze geen vergoeding. 


