
"To t  Za lige en 01tltitwiscltbare Nagedachtenis " van 

Félicien eauwel (1885-1 943), 
"Veld1.vaclz ter der Getneen te Nederboelare" 

(deel V 
Dirck S URDIACOURT 

Het Duitse leger bezet België en plaa tst het ouder /zet gezag van een militair bestuur. A l  vlug wordt de 
be=etter gecot�fronteerd met ongelworzaamlzeid en passief maar nog niet georganiseerd verzet bij de 
ber,olking. Vant�f 1 942, ·wmmeer de verplichte arbeidsdiens t  wordt ingevoerd, ontstaat een actievere 
l'Orlll l'llll Ver=et om vanaf /zet einde van 1 943 te escaleren tot agressieve sabotageacties die leiden 
tot een open cot�fronta tie met de bezetter en zijn aanhangers (de zogenaamde co llabora teurs). Een 
georganiseerd onderdrukkingsapparaat neemt België in een ijzeren greep. De SS Sicherheitspolizei
Siclzerlzeitsdienst wordt bovendien gesteund door verklikkers, de zogenaamde "Vertrauensleute"die 
het gemunt lzebben op "Reichsfeindliclze" elementen. Maar daarnaast is er ook de grote groep 
anonieme verklikkers. Een en ander heeft tot gevolg dat niet alleen 'verzetsmensen' worden 
aangegeven maar ook mensen die men omwille van een burenruzie of een lokale vete of afgunst wil 
uitschakelen. In het voorjaar van 1 943 is er niet enkel in Vlaanderen maar ook in Geraardsbergen 

en omstreken een verhoogde activiteit van illegale praktijken a ls: nachtslachtingen, diefsta llen, 

inbraken enz. en een toename van sabotagedaden. A lgemeen wordt verteld dat Félicien Call1vel het 

slachtoffer is geworden van een verklikking. Maar is dit wel zo? En zo ja, is dit omwille van een 

naclztslaclzting? Of werd /zij opgepakt als vermeend dader van sabotage? Er bestaan verschillende 

vers zes. 

Inleiding 

M. van Trimpont heeft in de 
voorbije jaren over de Tweede 
Wereldoorlog een aantal 
interessante bijdragen gewijd in De 
Heemschu tter en in Gerardimontium.  
We stellen hierbij vast dat naar 
aanleiding van de tal rijke reacties 
de belangstel ling voor het 
bezettingsgebeuren nog bijzonder 
levend ig is. 
In ons onderzoek worden we 
echter geconfronteerd met twee 
belangrijke beperkingen. De eerste 
heeft te maken met het ontbreken 
van lokale bronnen. In de archieven 
van de stad vinden we heel weinig 
terug over de oorlogsperiode, 
waardoor feitenmateriaal ontbreekt 
om getuigenissen te plaatsen 
in hun context. Anderzijds zijn 
er de getuigen die vaag blijven 
en steeds weer de vraag stel len 

of zij geen problemen zul len 
krijgen met hun uitspraken. Deze 
onzekerheid beperkt hen in hun 
mededeelzaamheid (1) .  Zeker 
als het gaat over onderwerpen 
als de col laboratie, het verzet of 
de i l legal i teit wordt men sneL 
vergeetachtig. Een objectief beeld 
van de feiten ophangen is dus heel 
moeilijk en het risico op een foute 
interpretatie is reëel. Ondanks het 
beperkte bronnenmateriaal en de 
terughoudendheid van de getuigen 
zijn we van oordeel dat het tijd is 
om ook in Geraardsbergen meer 
aandacht te schenken aan deze 
moeilijke periode in onze Jokale 
geschiedenis. 
Vanuit historisch stand punt is 
het onze bedoel ing om een stukje 
geschiedenis te reconstrueren 
en op lokaa l vlak aansl uit ing te 
zoeken met stud ies over de Tweede 

Wereldoorlog in Vlaanderen.  
En . . .  a ls  we woorden als verklikker, 
collaborateur, 'nen zwarten', 
weerstander en andere l inken 
aan personen dan mag dit zeker 
niet beschouwd worden als een 
oordeel of een veroordeling. De 
bewoordingen zijn oorspronkelijk a l  
gebruikt in  verschi llende publieke 
documenten, tijdens of kort na de 
oorlog. 

Nederboelare mei 1943 

Protagonist: Félicien Cauwel, 
veldwachter, 58 jaar en opgepakt 
op verdenking van het leveren 
van een handwapen aan een lid 
van het verzet. Men zegt dat hij is 
verklikt. Wie heeft hem 'verklikt' en 
waarom? Volgens een andere bron 
is hij aangehouden nadat hij door de 
Du itse politie op heterdaad is betrapt 

(') Wc hl'bbcn een d ril'tal relevante getu igenissen opgl'nornen in deze stud ie: Marie-Lou ise Menschaert, nicht van Félicit.'n 
Cauwel; Victor Temmerman, gebuur  en vriend t.'n Emile Col l ijns, voormalig stadsbediende te Geraardsbergen. 
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Félicien Cauwel 

Ingangspoort van het "Auffanglager Breendonk", oud fort van Breendonk. Het verwittigingsbord "HALT" is in drie talen opgesteld en 
laat geen hoijfel mogelijk. Bron: Foto overgenomen van de internet site h ttp://users.pandorn.be/amarcord/selys/breendOl .html. 

bij het plegen van een sabotagedaad 
aan de spoorweg in ederboelare. 
Maar zolang we zijn dossier niet 
kunnen inzien, hebben we ook geen 
zekerheid over wat Félicien eauwel 
eigenlijk ten laste is gelegd. 
Hier begint een verhaal van 
schijnbaar opeenvolgende 
toevalligheden. 

Het fort van Breendonk wordt 
ingericht als Auffanglager 
Breendonk (2) 

Op l juni 1940 wordt Alexander 
von Falkenhausen aangesteld tot 
militair bevelhebber voor België en 

oord-Frankrijk. Hij heeft vier jaar 
lang, tot 8 ju l i  1 944, het opperbevel 
van het mil itaire bestuur in handen. 

In augustus 1940 roept Hassel
bacher, hoofd van de Sicherheits
polizei voor België en Oord
Frankrijk, Stunnbannführer (3) 
Philip Schmitt naar Brussel . Schmitt 
krijgt de opdracht het fort van 

Breendonk te organiseren en in te 
richten als " Auffanglager Breendonck" 
(een opvang- of doorgangkamp) 
om er gevangenen in onder te 
brengen, in afwachting van hun 
latere deportatie naar andere 
gevangenissen. 
Vanaf 1 september 1940 is het 
A-Lager Breendonk e) klaar en 
beschikt de SS over een eigen 
gevangenis, naast de gevangenissen 
van de Wehrmacht. Het grote verschil 
met de andere gevangenissen is dat 
te Breendonk dwangarbeid word t 
verricht. Al op 20 september 1 940 
worden de eerste 15 gevangenen 
overgebracht en opgesloten in 
Breendonk. Diezelfde dag maakt 
de eerste kampcommandant van 
Breendonk, Schmitt zijn entree in 
het kamp. 
Het kamp in Breendonk is opgezet 
om " Asozialen" in op te sluiten. In 
de beginjaren vinden we er vooral 
kleine criminelen en overtreders van 
anti-joodse maatregelen. Naarmate 
de oorlog vordert, worden er 

(2) http:/ jwww.breendonk.be/ nl/html/ gedenknl .hhnl .  

steeds meer verzetslui en gijzelaars 
geïnterneerd . Het bestuur van het 
kamp hangt af van de "Befehlshaber' 
van België en Noord-Frankrijk en 
van de Sipo (5), de Sicherheitspolizei. 
Het is de Sipo die eauwel in  
1943 te Nederboelare arresteert. 
Als bevelhebber van het kamp 
heeft Schmitt wel de beschikking 
over het kamp, maar niet over de 
gevangenen. De laatste Duitsers 
ontruimen het 'opvangcentrum' op 
3 september 1944. 

Breendonk is in Wereldoorlog I I  
één van de ergste SS-kampen in het 
bezette E uropa. Tot de bevrijding 
van het kamp door de Geall ieerden 
vier jaar later, zouden er meer dan 
3.450 gevangenen wachten op hun 
deportatie naar concentratiekampel 
in Duitsland of Polen. "De waanz· 
was er groter dan in andere kampe: 
omwille van de kleine omvang 
van A uffanglager Breendonk." 
Gevangenen kunnen er zich immer 
niet verbergen in de massa. SS' ers 

(3) S turmbannführer, stemt overeen met de rang van majoor in het Belgisch leger. 
(4) http:/ j users.pandora.be/ amarcord/ selys/breend02.hhnl. 

Jn  het Auffangslager Breendonk zijn naar schatting tussen 20 september 1 940 en 31 augustus 1944 ongeveer 3.457 
gevangenen opgesloten, onder wie 23 vrouwen. Van die 3 .457 zijn er zeker 486 in Breendonk zelf overled n. 300 van 
ontbering en/ of mishandelingen, 165 anderen zijn gefusil leerd en 21 opgehangen. In die periode worden minsten 440 
gevangenen weer vrijgelaten en ongeveer 2.500 worden gedeporteerd naar andere concentratiekampen. Z ker 1 .600 '
gevangenen van Breendonk sterven in andere concentratiekampen. a de bevrijding van de laat te Duitse kampen in 19 

worden er slechts 850 ex-gevangenen ui t  Breendonk gerepatrieerd . 
(5) De Sipo of Sicherheitspolizei is de politie-afdeling bilmen de Algemeine SS die tot taak he ft de binnenland e eiligheid t 

garanderen. De Algemeine SS mag niet worden verward met de SS-Tote11kopj di bewakingsh·o pen zijn en d Waffel! 

elite-gevechtstroepen zijn en die trouwens niet het algemeen gekende zwarte unifonn maar wel h t Feldgrau drag n. 

De Sipo is regelmatig in "concurrentie" met de Gestapo (Geheime Staats Polizei), de " normal " taat il igheid an h t 

aziregime. 
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Félicien Cauwel 

rp n aan 

De familie eauwel, drie generatie 
eldwachter an ader op zoon 

Het lzuis boven de Kasteeldreef in Nederboel are, voormalig woonhuis van F. Cauwel. 

Veldwacht r earolu Boschelle 
aat in 1 1 met pensioen en wordt 

opo-evolgd door landbouwer 
Théodore eauwel (') . 

Théodore i op dat ogenbl ik 36 
jaar en wordt in de zi tting van de 
gemeenteraad an 9 januari 1851 

etypeerd al : ' . . .  van een zeer 
goed en zedig gedrag; hij bezit 
de very chte bekwaernheden van 
dit ambt met Eer en achting uyt 
hoefenen; hij i van een heldhaftig 
karakter in zijne denkwijze laet 
niet te wenschen overig kan zeer 
wel lezen en schrijven .' 
Bij de zitting van de gemeenteraad 
van 11 februari 1 51 word t hij 
aangesteld (8) als veld wachter. 
Dit wordt door de Bestendige 
Deputatie bekrachtigd op 1 4  maart 
1 51 . 
Bij deze eerst electi ronde heeft 
ook l ias De lercq, wever n 

wink lier te derboelare, zich 
kandidaat gesteld, maar hij wordt 
niet weerhouden voor de functie. 
Op 7 november 1877 overl ijdt  
Théodore. Wie hem opvolgt is  
on niet onm iddell ijk bekend .  
We veronderstellen dat er tussen 
1877 en 1 880 well icht een andere 
(misschien tijdelijke) veldwachter is 
geweest. 
Halverwege 1880, in de gemeente
raadszitting  van 25 ju li, wordt Jan
Baptist eauwel (9) aangesteld als 
veldwachter C0) . Een maand later, 
op 24 augustus, word t hij officieel 
benoemd door de Bestend ige 
Deputatie. Jan-Bapti t o fent deze 
functie 34 jaar uit tot aan zijn dood 
op 1 3  maart 191 4, nk le maanden 
voor h t uitbr ken van de Grot 
Oorlog . . .  

Félicien au wel wordt gebor n in 
N derbo Jare op 31 augu tu 1885. 

�) http:// u  •r .pa ndora .b /amarcord/ ly / br end01 .html .  

Op Sint-Valentijnsdag 1931 huwt 
hij Marguérite Ghislena Olivier (1 1 ) . De plechtigheid gaat door 
in de Sint-Bartholomeuskerk 
te Geraardsbergen. Zijn broer 
Théodore is getuige.  Zij is wat men 
noemt "een ouwe Joffrouw" en 
woont op ' Den Nest', de aardeweg 
die we kennen als Reepstraat En 
zoals Marie-Louise Menschaert 
het zegt: 'ze heeft hem jaren 
aan 't l ijntje gehouden' . Tot zijn 
huwelijk woont Fél icien in bij zijn 
zusters in het ouderl ijke huis in 
de Molen traat. Het echtpaar, dat 
op latere leeftijd getrouwd is, blij ft 
kinderloc C2) . 
Hun hui boven de Kasteeldreef 
is gehuurd in afwachting dat 
hun nieuwbouw in de Reepstraat 
opgel verd wordt. a zijn dood 
verhui t Margu ' rite naar haar 
ni uw woon t in de Reepstraat (13). 

De oorlogsmisdaden bedreven onder de bezetting van België 1 940-1 945. Het Jol teringskanip Breendo11k, Min i  t r i  van Ju t i  t i  , 
Commissl voor oorlogsmi dad n, Luik, 1 949. 

() RAR-MGA •d rbo • lar ·, n r. 665, Zi l l ing van 'd n Ra d d r g m ent d rbou lar  ', van 1 1 f bruari 1 51 . 
) r /ijn 2 kand idaten voor d z fu ncli : héodor auw 1 n harl Duver, b >id n landb u w  rs t d rb lare. 

( ) Volg •n d g gcv n!:. op zijn do dspr n tj is Jan-Be plisl g bor n t d rb '' r op 26 f brua ri 1 54 n da  r o rl d n 
p 1 3  maar t 1 914 . H ij is w duw •naar van i d o n ia Havr . 

( ) RAR-\1GA ed rbo lar , n r. 666 ( 1 1 ) ebor>n t • •d •rbo lar op 22 f >brua ri 1886. 
1 J •l lcwn ·n Margu •rit • (0 Nc,derbo I r • op 22 f bruari 1 8  6) zi jn g t rouwd m t huw l i jk on tract, a fg I r notari 

Ju)c.., D Ruyv •r t• •raard b •rg •n op 5 f bruari 1 931 . Margu ri l is d do h l r ve n Ch rl ! a ni 
B rt in. 

) RAR, \lf JA, (•d !rbo • lar , nr. 4 1 ,  K l • •I N •d •rbo • ! ,  r •, ni •t gek! ,  s rd . I i l  hu is met bijg •b u w  n i. opg tr )[,.k n i n  o racht Vdn j u ffrouw O u  R y  V<ln [(• • 1 ,  nd l lc N d rbc • lar . 
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Félicien Cauwel 

Uit de documenten die we terug
gevonden hebben bl ijkt dat Félicien 
eigenlijk op een 'geforceerde' 
manier veldwachter is geworden. 
V oor de functie stellen zich vijf 
mannen kandidaat: Félicien Cau
wel, Jozef Van Ongevalle, land
bouwer; Joris Osbar (Oscar), land
bouwer; Rerni D'Haenens, hovenier 
en Frans (Francies) Jansen (1 4) . 

Jozef, Joris en Rerni slagen in het 
examen. Frans heeft in laatste 
instantie niet deelgenomen en 
Félicien is niet geslaagd. We 
vinden hierover in een ander 
document een verklarende tekst: 
' . . .  heeft aan het ex aam niet 
voldaan; zijne geleerdheid laat te 
wenschen en kan niet als voldoende 
aan zien worden om op eene 
behoorlijke wijze de bediening 
van gemeenteveldwachter uit  
te oefenen'. Dit schrijven van 
29 mei 191 4  is afkomstig van de 
Provincie en gericht aan de 'Heeren 
Burgemeester en Schepenen der 
gemeente Nederboulare' . 
En toch . . .  Na het overlijden van 
zijn vader en ondanks de brief van 
de Provinciale Overheid, wordt 
Félicien op 17 augustus 1914 door 
de gouverneur benoemd. Hoe, 
waarom en op wiens (eventuele) 
voorspraak dü is gebeurd hebben 
we niet kunnen achterhalen. 

Félicien is 29 jaar en pas tot 
veldwachter benoemd als de Eerste 
Wereldoorlog uitbreekt. De Oorlog 
verloopt blijkbaar zonder enig 
probleem voor hem en geleidel ijk 
werkt hij zich in .  Marie-Louise 
Menschaert, zijn petekind, typeert 

(14) RAR-MGA Nederboelare, nr. 667 

Veldwachter Felicien Cauwel (1 885-1 943) 

nonkel Félicien als 'ne correcte 
mens, met een redelijke autoriteit 
die regelmatig zijn ronde deed in de 
velden'. Victor Temmerman typeert 
hem als 'ne vriën goeien typ met 
een vast gedacht' . 
Félicien, amper negen jaar 
getrouwd, is 55 als de Tweede 
Wereldoorlog u itbreekt. En dan 
gebeurt het. In het voorjaar van 
1943 raakt hij betrokken bij een 
gebeurtenis die het v�rloop van 
zijn leven ingrijpend verandert. Het 
verhaal gaat dat er een veediefstal 
met nachtel ijke slachting is geweest 
ergens in de kasteelweide van 
het kasteel van ederboelare. Er 
bestaan zeker twee versies die 
betrekking hebben op dit voorval 
en die een overlappende verhaal l ijn 
kennen. Hiervoor verwijzen 
we naru: de samenvatting van 
het interview dat Peter Van de 
Parre (15) heeft gehad met Marie-

Louise Menschaert (16) en Victor 
Temmerman (17) in 2002-2003 en 
de aanvullende gesprekken die ik 
met beide personen heb gevoerd in 
augustus 2005 (18) . 

1943, verhoogde activiteit van de 
nachtridders 

In het voorjaar van 1943 schrijft 
Het Laatste Nieuws dagelijks over 
de toenemende activiteiten van 
de zogeheten 'nachtridders', die 
erop uittrekken om naast geld, 
tabak en alcohol (slu ikstoken) 
vooral etenswaren te stelen, al 
dan niet met inbraak. Om een 
beeld te schetsen geven we een 
samenvattend overzicht van feiten 
die de krant gehaald hebben. We 
mogen niet uit het oog verl iezen 
dat het voor de veldwachters een 
bijzonder zenuwslopende opdracht 
is om alleen en 's nachts, erop uit te 
trekken en je pl icht te doen. 

Enkele feiten als voorbeeld 

Het stelen van tabak of stoken 
van alcohol komt regelmatig voor. 
Zo stelen onbekenden bij Oscar 
Van Lierde te Onkerzele 1 0.000 
sigaren en een grote hoeveelheid 
sigaar�es (19) . In januari vallen de 
rijkswacht en de accijnsbedienden 
binnen bij A. Van Wijmeersch in 
de Wijngaardstraat waar ze een 
'geheime stokerij in volle werking' 
ontdekken (2°) . In Overboelare 
op het gehucht Schil lebeek steelt 
men in juli ongeveer 10.000 fr. van 
Jozef Cuvelier (21 ) .  In het station 
van Idegem spreekt men van een 
overval met een bu it van 20.000 fr. 

(15) VANDE PARRE, P., Militair-geschiedkundige Kring van Geraardsbergen, De Bevrijding, februari 2003, m. 4, p. 14-23. (16) Marie-Louise is de dochter van Féliciens zuster Jeanette die gehuwd is met Isidoor Menschaert. Félicien heeft 3 zusters: 
Alice, Josephine, Jearu1ette en een broer Théodore. Haar verhaal is gebaseerd op wat in de familie is doorverteld. Haar 
broer, Omer Menschaert, die in 1951 veldwachter wordt in ldegem, herirmert zich niets van het hele verhaal. 

( 17) Victor Te1runerman is betrokken partij. H ij is één van de zonen van het boerenhof, schu in over de huurwoning van 

Félicien. Bij Victor thuis zijn ze met negen, acht jongens en één meisje. In 1948 vestigt hij zich als beenhouwer in de 
Gentsestraat te Geraardsbergen. ( 18) We hebben ook gesproken met Suzanne Mathieu maar dit interview (zomer 2005) brengt geen nieuwe f iten aan het 

daglicht. 
(19) Het Laatste Nieuws, 28 april 1 943, p.3, k.1. 
(2°) Het Laatste Nieuws, 29 januari 1943, p.1, k.1 . 
(21 ) Het Laatste Nieuws, 31 ju li 1943, p.3, k.3. 
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G�tuig.:>nis 

Omst.md ight"id 

Actie 

De daders 

De confrontatie 

Reden van de 
aanhouding 

Marie-Louise Menschaert, petekind 

Ze heeft het vnn horen zeggen . . .  

Ze (de familie) hebben ons altijd 
vt"rteld dat nonkel Félicien 's nachts 
gewekt werd door geweervuur ergens 
in de velden. 

· 

Wdnneer dat dit juist gebeurd is heb ik 
nooit geweten. 

Als veldwachter ging hij (Félicien) 
plichtsbewust op onderzoek uit. Ze 
hebben mij verteld dat hij plotseling 
oog in oog stond met de daders. 

Ze stonden gekend als zwarte (Zwarte 
Brigade)*. Het waren veedieven, ze 
hadden een d ier ter plekke dood 
geschoten voor de slacht. 

De dader was iemand van een nu nog 
gekende familie uit Geraardsbergen. 
Hun sympathie voor de bezetter werd 
niet onder stoelen of banken 
geschoven. 

Ge moet ze misschien ook wel kennen 
de familie . . . .  

Wat toen juist gebeurd is en/ of 
gezegd werd weet niemand, het zal 
altijd een raadsel blijven. 

Het is wel zo dat dit feit de eigenlijke 
aanleiding geweest is voor zijn 
aanhouding. 

Victor Temmerman, buurman 

Heeft het meegemaakt en was 
bevriend met Félicien. 

Op een ochtend werd op de 
kasteelweide boven de dreve, naast 
een oude abeel, het karkas gevonden 
van één van onze koebeesten. Op de 
wei stonden 4 vaarzen. Alle grote 
stukken vlees waren weggesneden 
nadat men het dier de keel had 
overgesneden. 

Félicien ging op onderzoek u it. Hij 
had al een sterk vermoeden. Hij kon 

Félicien eauwel 

inderdaad de daders terugvinden 1 
maar stond machteloos. I 
Ze waren gekend als medewerkers 
van de bezetter, het vermoeden van 
Félicien werd bevestigd. I 
De familie van de verrader woont nu 
nog in Geraardsbergen. Het is 
diezelfde d ie Albert Geerts 
overgedragen heeft, voor een banaal 
feit. H ij had Albert zelfs verwittigd dat 
er hem iets te wachten stond. 

De zwarte kregen argwaan toen ze op 
de hoogte waren van de bevindingen 
van de veldwachter. 

Enige tijd later werd hij door hen 
verraden. Zijn woning werd 
doorzocht op zoek naar wapens. Of ze 
iets gevonden hebben dat zou ik niet 
kunnen zeggen.** 

* 011der de oorlog onderscheiden we de Witte Brigade (verzetstrijders) en de Zwarte Brigade (Duitsgezinden). 
,. .. Vandaag bevestigen Victor Temmerman en Emiel Collijns dat !zet verlzaal de ronde doet dat Félicien inderdaad 

wapens zou hebben verstopt. Emiel refereert naar buurman Emiel De Vos. Volgens De Vos he�ft Félicien wapens 
verstopt in een dubbele wand van zijn konijnenkot. Volgens Victor wordt er gezegd dat Fé/icien wapens perstopt 
heeft in de dakgoot van zijn huis en in 'den tallud' op het einde van zijn boomgaard. 

Anderen pikken in het voorjaar 
vaarzen en koeien uit  de weide 
(voor verkoop op de zwarte markt) 
en schapen, geiten, varkens, 
konijnen en kippen bij de mensen 
thuis. Op de velden steelt men 
aardappelen en groenten (deze 
zogenaamde ' moeskopperij' gebeurt 
meestal d oor vrouwen) .  Van<�f 
augustus zijn het voora l koren- en 
veld d iefstal len.  

Het moeilijkere werk bestaat in het 
stelen van rantsoenzegels. Dit kan 
enkel in het gemeente- of stadhuis 
met inbraak of eenvoudiger, 
tijdens het transport van de 
zegels. Zo wordt in april 1 943 
in Vi<�ne-Moerbeke de zoon van 
veld w<�chter Merckaert overval len 
en roven dieven de rest van de 
rantsoenzegels (22) . Ui ter<�nrd is 
smokkelen voor eigen behoeften 

een bezigheid waar velen zich aan 
bezondigd hebben. Smokkelen 
met als doel de smokkelwaar te 
verkopen op de zwarte markt is een 
ander verhaal .  Tijdens een razzia in 
de herberg van L. Boulaert, op de 
Markt te Geraardsbergen, tussen de 
Visstraat en de Brugstraat, worden 
in januari '43, 500 stukken zeep 
aangeslagen (2�) . Boulaert wordt 
het janr daarop aangehouden en 

(Zl) liet lAatste Nieuws, 27 april 1 943, p.3, k. 1 . De bu i t  bestaat u i t: "950 mel k- en 2.350 afgeroomde mdkzegels, 7000 
bij;� .. ondcrc zcgcls, 300 aardappt•ls, 350 pl'lrolcu m, 250 zeep en een aanta l  k iederkaarten lx•nevens meerdere kolen bons" . 

f1J l let l..aatste Nieuws, 23 januari 1 943, p.3, k . l . / lel Laatste Nieuws, 2 1  januari 1 943, p.3, k. l .  Enkele dugen voordien hebben de 
politic en de Fl'ldg(.>ndarmt•ric ook et•n inval gedaan bij Bou lat.•rt en hebben ze tegen een twin tigtal personen, meestal u i t  
d e  omgl·v ing van d c  stad l'l'l1 proccsvNbaal opgt•sleld, lwt rl'ffl•ntk• het spden voor grof gl• ld . 
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Félicien Cauwel 

overgebracht naar het Duitse kamp 
Dora-Mittelbau; volgens E. eollijns, 
naar men zegt, voor het leveren van 
valse identiteitspapieren. 
Feit is dat in het Geraardsbergse, 
vooral in de dorpen Onkerzele, 
Nederboelare, Moerbeke, Viane en 
Overboelare, regelmatig diefstallen 
en inbraken plaats vinden. 

Ook sluikslachtingen zijn niet toe
gestaan. Victor Temmerman vertelt 
ons dat hij tijdens de oorlog weinig 
thuis heeft geslapen want dat hij op 
heel wat plaatsen 's nachts is gaan 
slachten, want vele mensen hebben 
in die tijd een varken�e of wat 
konijnen gehouden, ook in de stad. 
Gelukkig is hij nooit gesnapt zoals 
Frans De Smecht uit  Overboelare 
die op heterdaad betrapt wordt 
bij het slachten van een schaap bij 
Herman Cosijns te Zarlardinge (24) . 

Iemand heeft hem verklikt . . .  

Op het stelen van vee en het ter 
plaatse slachten staan zware 
straffen. Het is begrijpelijk dat wie 
riskeert opgepakt te worden voor 
veediefstal met illegale slachting een 
zware veroordeling kan oplopen 
met daarbovenop een zware 
geldboete. Zo lezen we in Het Laatste 
Nieuws van februari 1943, dat voor 
de 'speciale kamer der rechtbank 
van Gent' zware veroordelingen 
u itgesproken worden in een 
gelijkaardige zaak. De rechtbank 
spreekt straffen uit die liggen tussen 
3 en 9 jaar ( ! )  gevangenis plus een 
geldboete van 7.000 of 1 maand 
tot 40.000 fr. of 4 maanden (drie 
veroordeelden hebben 40.000 fr. 
of 4 maanden boete gekregen). De 
Rechtbank van Oudenaarde spreekt 
in verband met veediefstal, ook in 
februari, een straf uit van 6 en 7 jaar, 
zonder geldboete. 
In het voorjaar van 1943 worden 
in de krant heel wat veediefstallen 
met ter plaatse u itgevoerde 

sluikslachtingen gemeld. 

Laten we terugkeren naar het 
getuigenis van Victor Temmerman 
en Marie-Louise Menschaert. 
Marie-Louise vertelt over een 
nachtelijk schot. Een bee�e vreemd 
dat de daders het dier met een schot 
zouden afmaken. De omwonenden 
moeten dit horen en dus op zijn 
minst gealarmeerd zijn. Dit is in 
ieder geval niet onmiddellijk  een 
j uiste actie vanuit het standpunt 
van de daders gezien. Tenzij er 
een probleem is ontstaan met de 
slachting en dat men genoodzaakt 
is geweest het dier af te maken. 
Victor geeft aan dat de vaars 
geslacht is door het oversnijden van 
de keel, wat meer aanvaardbaar 
is. Omdat het karkas bij de oude 
abeel is gevonden, kunnen we 
veronderstellen dat de daders 
het dier aan die boom hebben 
vastgebonden (25) . 
Is Félicien 's nachts erop u itgetrok
ken of heeft hij de ochtend 
afgewacht? We weten het niet. 
Misschien is hij gewekt door een 
schot, is hij opgestaan om buiten 
te gaan kijken maar heeft hij niets 
gezien en is hij pas de volgende 
morgen op onderzoek u itgetrokken. 
Marie-Louise zegt dat hij de daders 
herkend heeft. Victor daarentegen 
zegt dat 'hij [Félicien] al een sterk 
vermoeden had. Hij kon inderdaad 
de daders terugvinden . . .  ' Zou hij ze 
dan gezien hebben? 
Beide getuigen vertellen dat één 
van de daders van de 'Zwarte 
Brigade' is en noemen de naam 
van Louis Lorrez. Lorrez wordt 
trouwens door de inwoners van 
Nederboelare (het is algemeen 
geweten) aangewezen als de 
man die Félicien heeft ' verklikt' . 
Deze mijnwerker, en lid van de 
Vlaamsc/1e Kommunistische Partij 
(VKP) is aanvankelijk lid of ten 
minste sympathisant van een lokale 
verzetsgroep (we vermoeden het 

----� �--·-� -- -� �-- -- -·- - -

OF /FI  Onafhankelijkheidsfront, 
maar hij staat niet in de lijst van de 
defensieve verzetsbeweging, sectie 
Geraardsbergen onder leiding van 
Georges Paeleman (1910 -1983) . 
Op een bepaald moment wordt 
hij echter tipgever voor de Duitse 
Politiediensten. Waarom weten we 
niet met zekerheid. De VKP strijdt 
immers tegen de Duitse bezetter. 
Wat is er gebeurd dat Lorrez de 
kant van de bezetter heeft gekozen? 
Heeft Lorrez de Sipo (valselijk) 
ingelicht dat Félicien bij het verzet 
is of zijn medewerking verleent? 
Volgens Emiel eollijns zou Lorrez 
bij een eerdere illegale actie betrapt 
zijn en opgepakt door de Sipo. 
Die hebben hem naar het schijnt 
nogal hardhandig aangepakt en 
hem vervolgens vrijgelaten met de 
boodschap dat ze hem niets zullen 
doen als hij hen zou informeren ove 
mogelijke daden van sabotage of 
andere. 

De arrestatie 

Félicien eauwel wordt dus de 
zondagmorgen op 30 mei 1943 
gearresteerd (vermoedelijk door 
de Sipo) en wellicht door de 
Feldgendarmerie (FG) overgebracht 
naar Gent (waar naartoe weten 
we niet, maar we vermoeden naar 
de 'Nieuwe Wandeling') alwaar 
hij tussen 30 mei en 15 j uni wordt 
opgesloten (voor verhoor?). Nadien 
wordt hij overgebracht naar 
Breendonk. De sfeer, waarin dit 
alles zich voltrekt, is van meet af 
aan omgeven door een benauwend( 
heimelijkheid. Woede en verdriet 
over de arrestatie, onzekerheid en 
latente angst, veroorzaken grote 
spanningen bij de familie eauweL 
Het gemeentebestuur blijft zakelijk 
in zijn reactie (26) . 

Voor de mensen die we gesproken 
hebben is het verhaal hier ten 
einde. eauwel heeft Lorrez en 

(24) Het Laatste Nieuws, 30 maart 1943, p.2, k. 3. Het blijkt om een gestolen schaap te gaan. (25) Slachten, deels uitbenen en wegdragen van het v lees kan niet door één persoon. Victor Temmerman, zelf beenhouwer, 
bevestigt dat hiervoor 3 à 4 personen nodig zijn. Dus hier zijn een aantal mensen bij betrokken geweest. (26) Zie tekst onder de titel Tussen lzamer en aambeeld. 
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t'nl..l'lt' .mdt'rt' nhumen lwrkend of 
lx'trapt m.1.u k.m of durft niets tL' 
tmdt�nwnwn. Toch is Lorrez niet 
zt'ker ,·an de zaak en bt'slist hij om 
F�licien Cauwel 'erbij te lappt'n' 
l)ll\ zo zichzelf te beschermen. 
Zijn ondu ideli jke positie a ls 
verzetstrijder/collaborateur heeft 
hij \'ermoedelijl.. hierbij uitgespeeld . 
\\'at er in die 6 maanden is gebeurd 
in Breendonk kunnen we niet 
achterhalen. Uit getuigenissen van 
overlevenden mogen we besluiten 
dat Félicien, net als andere 
gevangenen mishandeld, geslagen 
en u itgehongerd is. Zijn dossier 
bestaat, maar is enkel toegankelijk 
mits akkoord van de nabestaanden. 
Wat de inhoud ervan is weten we 
niet f"). 

Een nieuw geluid 

Algemeen wordt aangenomen dat 
Félicien verklikt is en hierbij wordt 
steeds de naam van Louis Lorrez 
vernoemd. Ook Marc van Trimpont 
heeft lange tijd deze versie 
aangenomen als een evidentie (28) . 
Maar na de publicatie van Losse 
temgblikken op Geraardsbergen 
tijdens de ongeluksjaren 1 940-1 945. 
Een bijdrage tot de geschiedenis 
van Geraardsbergen in de Tweede 
Wereldoorlog, in Gerardimon tium, 
wordt hij benaderd door een 
overlevende ui t  het toenmalige 
collaboratiemilieu die tevens twee 
getuigen citeert. Volgens deze bron 
is er van verklikking hoegenaamd 
geen sprake en zit de zaak als volgt 
in elkaar: ' In  d ie periode hadden 
in het Geraardsbergse regelmatig 
sabotagedaden plaats, ook op het 
grondgebied Nederboelare. Meestal 
waren ze klein in omvang maar 
hadden toch verstrekkende, doch 
niet noodzakelijk spectacu laire, 

gevolgen omdat ze de goede gang 
van zaken bt'moeil ijkten. Nu l igt 
het voor de hand dat de Duitse 
politied iensten deze problematiek 
van zeer nabij volgden en dat 
veldwachter eauwel via de 
burgemeester die handelde op 
bevel van de Ko111111t11Uia1 1tur, tot 
taak had gekregen overtredingen 
van welke aard ook, en d us ook 
sabotagedaden te helpen opsporen 
en zo te voorkomen of te verijdelen. 
In de gemeente Nederboelare 
kwam er echter geen schot in  
de  zaak zodat de Duitse politie 
op een bepaald moment besliste 
de zaak uit  de handen van de 
veldwachter te nemen om ze direct 
zelf op te volgen. De Duitsers 
zouden dan eerst alle antecedenten 
nageplozen hebben. Ze zouden 
hierbij vastgesteld hebben dat 
de sabotagedaden plaats hadden 
telkens wanneer veldwachter 
eauwel een vrije dag had en nooit 
wanneer hij d ienst had . Toen 
zouden ze zich meermaals in een 
hinderlaag hebben gelegd en op een 
ochtend zouden ze " beet hebben 
gehad" en Félicien op heterdaad 
hebben betrapt terwijl hij een 
sabotagedaad aan het plegen was 
aan de spoorweg in Nederboelare, 
meer bepaald aan de vertakking 
Geraardsbergen-Zottegem. Die 
bewuste ochtend van 30 mei 1943 
werd hij dan aangehouden' . 

Zou Lorrez hier een rol hebben 
gespeeld als tipgever voor de 
Duitse poli tie? Mogel ijk, maar het 
staat niet vast. Deze versie klinkt 
zeker niet ongeloofwaardig. ' Het 
collaboratie-mi l ieu had (en heeft) 
immers geen enkel belang bij 
een andere versie dan deze van 
verklikking door Lorrez, want het 
was zelf geen betrokken partij; 

Félicien eauwel 

het had evenmin belang bij een 
of ander initiatief om Lorrez te 
sparen of wit te wassen . Lorrez had 
inderdaad met het collaboratie
mil ieu geen uitstaans en andersom. 
Het is trou wens een publiek geheim 
dat hij daar zelfs hoegenaamd 
niet welkom was. Dat hij hand- en 
spandiensten bewees aan de Duitse 
poli tie, was een strikt persoonlijk 
engagement van die man' (29) . 
Het is in  ieder geval begrijpelijk dat 
Louis Lorrez als de gedoodverfde 
verklikker wordt beschouwd. 
Onder de Nederboelaarse 
bevolking is hij de man die eauwel 
verklikt heeft. Maar wat, waarom 
en hoe weten we niet. Zonder de 
officiële documenten, het proces
verbaal of wat dan ook is n iets 
zeker. I nzage in het gerechtelijk 
dossier van Lorrez kan wellicht 
veel ophelderen. 

In het gemeentedossier van 
eauwel v inden we een kort en 
oppervlakkig overzicht van 
feiten en/ of geruchten, maar 
waarin Lorrez genoemd wordt 
als 'verklikker' en bevestigd 
door de Feldgendarmerie van 
Geraardsbergen. Het document 
heeft geen officieel karakter, is 
niet gedateerd noch ondertekend. 
Op basis van de i nhoud is di t  
document zeker na 30 november 
1 943 opgesteld. 

Gefusilleerd als gijzelaar 

In het kamp van Breendonk wordt 
kampcommandant Philip Schmitt 
('0) op 15 november 1943 terug naar 
Berlijn geroepen. Op 27 november 
1 943 geeft hij het bevel van het 
kamp over aan zijn opvolger. 
Volgens het ' Jnlichtingenformulier' 
van het Ministere van Wederop-

A Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, Bestuursafdel ing voor de Oorlogsgetroffenen, Directie Opzoekingen, 
Documentatie en Overl ijden, nr. 1 25/CB/ LL, Brief ondertekend door G. Waternaux: " I n  antwoord op u w  schrijven 
van 27 september 1 9H4 ... kan ik u verzekeren dat wij inderdaad over een ind ividueel dossier betreffende CAUWEL 
Fél icien beschikken." 

(2") M. VAN TRIMI'ONT, Losse teru�b/ikken op Ceraardsber�en tijdens de on�eluksjamt 1 940- 1 945. Een bijdraxe fat de xescltiedenis mll 
Ceraardsber�en in de 2,v Wereldoorlo�, in Cerardimonfium, extra edi t ie van 3 september 2004, p.41 , 47. 

f') M. VAN TRIMI' ONT, To(.•l icht ingen op basis van gL•tuigenisscn. 
C'') Schmi tt wordt in 1 950 voor hl't gerecht gedaagd, vt•roordeeld en get!xecuteerd. 
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Félicien Cauwel 

Zaak Veldwachter Cauwel Félicien Nederboelare/CH. L. Lorrez 

Veldwachter aangehouden op 30 mei 1 943. 
Zelfden dag ook aangehouden op aanwijzing van Lorrez. 
Hutse Alfred, Reepstraat Nr. 90, Nederboelare. 
2) De Schuyteneer Cesar en zijne vrouw Foubert Zoe, Gentsdiestraat Nr. 60. 
3) Spitaels Charles, Veldmu is Nr. 44 deze is aangehouden in Charleroi alwaar 
hij opgesloten was voor diefte van vee in ' Walenland. 
4) Met de 3 eerste zijn ook aangehouden zekeren Clavis uit  de Reepstraat 
Geeraardsbergen. 

Volgens gezegden van den Veldgendarmerie, ten gemeentehu ize zou de 
Veldwachter 't zij door Lorrez of een van hierbovengenoemde overgedragen 
zijn als hebbende een wapen aan een van hen verkocht of gegeven, de 
Veldgendarmen hebben dit verklaard een of twee dagen na de aanhouding van 
den Veldwachter. 

De vrouw van De Schuyteneer is in vrijheid gesteld geweest na enkele weken 
maar terug aangehouden voor een 1 0  tal dagen, kort daarop is den Veldwachter 
in Breendonk voor den kop geschoten. 

Men wilt doen doorgaan dat den Veldwachter met bovengenoemden in 
betrekking was hetgeen volgens de vrouw van den veldwachter onwaar is, 
ook heeft men den Veldwachter aan den Sekretaris daarover nooit is gezegd, 
hetgeen te verwonderen is want Sekretaris en Veldwachter waren in goede 
betrekking sedert meer dan 30 jaren. 

Kort voor zijne aan/zouding heeft den Veldwachter des nachts geschoten op 
veedievenwelke bezig waren dieren op de weide te stelen. 

Het ware goed bovengenoemden aanstonds te onderhooren over de zaak van 
het wapen dit van zoohaast zij terugkomen ui t  Duitschland alsook over diefte 
van vee,Jzet zou blijken dat ten dien tijde Lorrez, vleesch verkocht, dit volgens 
gezegden der buren van Lorrez. 

Hu tse is al terug uit  Duitschland. 

Het gemeentedossier van Cauwel met een kort en oppervlakkig overzicht van feiten en/of 
geruchten 

bouw, Directie Opzoekingen, 
Documentatie en Overlijdens zou 
eauwel eveneens op 27 novem
ber 1943 veroordeeld zijn tot de 
kogel. Uit dit (niet gedateerd) 
document halen we het volgende 
fragment: 'Hij werd op 27 novem
ber 1943 veroordeeld tot de kogel 
met 28 andere, door de Dienststelle 
des Beauftragter des chefs des Sicher-

heitspolizei und  des SD (Sicher
heitsdienst) (Sipo-SD), als gijzelaar 
in zijn hoedanigheid als terrorist 
zal hij gefusilleerd worden als 
vergeldingsmaatregel voor de nog 
niet opgehelderde gewelddaden 
tegen personen en instellingen van 
het Duitse Leger. Maar speciaal 
voor de vele gewelddaden gepleegd 
tegen leden van de organisaties van 

de nieuwe orde, de openbare orde er 
van weerloze personen.' Vooral dezt 
laatste stereotype zin roept heel wat 
vraagtekens op. 

Onder bevel van de nieuwe kamp
commandant, de Oostenrijkse SS
Stu rmbannführer Karl Schönwetter (33) uit Wenen wordt Félicien eauwe 
(met het identificatienummer 2191) 
op dinsdag 30 november 1943 
gefusilleerd (voor het hoofd 
geschoten, zoals men dat in die tijd 
pleegt te zeggen) te Breendonk (32)C3 
en nadien te Schaarbeek begraven 
op de Nationale Schietbaan Rij 7, 
Graf 130. Na de oorlog wordt zijn 
stoffelijk overschot naar het kerkhof 
van Geraardsbergen overgebracht. I 
de Sint-Bartholomeuskerk wordt eer 
rouwplechtigheid gehouden waarm 
de familie, vrienden en kennissen 
stoetsgewijs naar het kerkhof 
getrokken zijn. Daar is Félicien 
eauwel opnieuw begraven. 

I n  Volk en Staat van 1 december 1943 
vinden we het artikel terug waarin 
staat dat Félicien door de kogel ter 
dood is veroordeeld. Onder de titel 
Strenge vergeldingsmaatregelen voor 
terroristische misdaden lezen we dat 
Félicien eauwel, samen met nog 28 
anderen wegens sabotage, spionage. 
als weerstandslid of wegens hulp
verlening aan de geallieerden, 
enz . . (34) de dood met de kogel 
krijgen ' als vergeldingsmaatregel 
voor de tot nog toe onopgehelderd 
gebleven terroristische misdaden in 
den loop der laatste maanden tegen 
leden en instellingen van de Duitse 
Weermacht. . . ' .  

In de groep van 29 zitten inderdaad 
een aantal verzetstrijders. Eén van 
hen is de Bulgaarse communist 
Todor Aguélov, leider van het 
tweede mobiel korps van de 
Partisanen (opgericht in april-mei 

(31) http:/ / users.pandora.be/ amarcord/ selysjbreend02.html, De Hel van Breendonk, 20 september 1 940 - 31 augustus 1944. 
(32) http:/ j www.praats.be/ lijstovltebreendonk.htm. 
(33) Het fort Breendonk is in 1906 gebouwd als onderdeel van de fortengordel rond Antwerpen . . Deze militaire vesting heeft 

deel uitgemaakt van een vestinggordel rond Antwerpen, tussen de forten van Liezele ten westen en Waelhem ten 
oosten. Het is omringd met een brede watergracht en de gebouwen liggen onder de aarde. 

(34) RAR, MGA Nederboelare, nr. 667. De volledige lijst (29 namen) is opgenomen in een artikel in Volk en Staat van 1 decem
ber 1943, jg. 26, nr. 284. 
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Z Ll · t F. 
,. n \ ijnhtM 

F E L l e i E N  e A U W E L  

Oe duurh re o1•erl dene was een m n van ch ris
I oe overlul • inl!.  fic!r ,!roe • hij den nnnm van 
chri  ten en mi! I woord en d ad strc�d hU voor zijn 
Geloof Psalm 5, 1 2. 

Hu w � een wüze echtgenoot : nederi� voor zich
zeil n voorf..omt!nd ''oor nnderen, m�t go�dheid in 
het h r1 n vol zor" en toewijdin�:. van k 1ud  been 
af eetrouw n p l id1t en zeden. Paul. I or., 13. 4. 

Hu " a  een voorbeeldige gemeentebediende ; 
crouw • n de voorvaderlu t..e tr3d itie d ie hij had 
o1ergd!rfd, I'Oibracht h ij  •eed zijn pl icht i n  t ipt
b id en terl u k beid en zün medeburgers hadden 

cht10 oor hem - en bij had altijd eerbied voor 
zun emeenteoverbeid - en zijn gemeenteoverheid 
had i n  hem ertrouwen. P alm 44.  . 

Hu braebt het offer van zün leven. Joan. 17, 19. 
Beminde Echtgenoote en duurbare familieleden, 

i bedan u voor al  wat gij I'OOr m ij  !!Cd aan hebt. 
Troo t u, op mijn pij n l ij k  henengaan volgt een zali e  
wederzien bü d e n  Heer. 

Ver ;reten wij hem met in onze gebeden .  
H.  Hart l'llll jezus i k  heb betrouwen o p  U .  

300 d .  afl .  

Dr. iruwrnb0\1t. Gttr.a4irJsb. 

Bidprentje POll Fe1icien Cauwel 

1 942) . Deze gro p abcteert de 
deportatie en voert aanslagen 
uit tegen collaborerende joden. 

guélo is aangehouden op 19 
januari 1 943. Ook hij wordt, net als 
Félicien, als ' gijzelaar' uitgekozen 
en gefusil leerd op 30 november 
1 9-!3 ('5) . 

oor zover er ooi t  een proces aan 
te pa i gekomen 

anaf november 1 942 en tot met 
september 1 944 worden in Auffang
lager Breendonk terechtstel lingen 
gehouden. De politiek om gijz laars 
te nemen is eig n aan de Duits 
repressi . In totaal zijn er in B lgië 
305 zog heten 'poli ti ke' gevange
nen als gijzelaar ter chtgest ld als 
vergelding voor verz dad n. Nu 
n dan worden, op b J issing van 

h t \1il itair B stuur, gr pj s van 
n tiental g vang n n lukraak 

uitg koz n om z al gijz Jaar 
t fusi l l  ren. t r cht l l l ing 

Mevrouw Peliclen CA WEL, geboren Marguérlte 
U V I E R : 

Mcj u Hcr A llee CAUWEL ; 

M ijnheer n Mevrouw lsldoor M ENSC I I A ERT
A WEL en fam i l ie ; 

M ij nheer Thcodoor AUWEL : 

M ij nheer en Mevrouw Karel DE WETTER-OLl
IER en familie ; 

M ij n heer en Mevrouw Frans OLI V I E R-LION ; 

Mijnheer en Mevrouw ju les PETIT-OLI V I E R  en 
fami l ie ; 

De f11 m i l i!!n CAUWEL, OLIVIER, DE H A V R E  en 
BERTIN,  

danken hartelijk voor al d e  /lil} ken 

van genegenheld en deelneming 

door U betoond bij het afsterven 

van hun diepbetreurden echtgenoot, 

broeder, schoonbroeder, oom, neef, 

kozijn en bloedverll'ant. 

van de gijzelaars is bedoeld als 
aischrikkin.grniddel tegenover de 
bevolking. Op 30 november 1943 
executeert men er 29 mannen . . .  

Hoe gaat di t  in  zijn werk? Op de 
dag van de execu ties doet een 
SS-er de deuren van de karners 
open en roept de nummers af. De 
gevang nen die ze aandu iden, 
verzamelen in de gang. De tolk  leest 
het bevel tot execu tie voor in het 
Duits, in het derlands en in het 
Frans. Wat mo t er in hun hoofd 
omgegaan zijn? Zij w t n wat er 
gaat kom n. Ge n HALT! 'Wer 
weiter geht wird erscho seH !/ Wie 
verder gaat wordt doodgeschoten ! '  
0 and r g vangen n kunn n 
si chts bang afwacht n tot d 
volg nd naamafro pL ng. 
M stal h bb n z nog 'n uur 
t I v n. I n  di tijd kunn n z 
bi cht n bij M n ign ur Otto 

raman n, d a I m z ni r van 
d Duil tro p n in B lgi · n 
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Felicien Cauwel 

Het graf van Felicien Camvel 

oord-Frankrijk, Althans als hij 
in het kamp aanwezig is. Wie wil, 
mag zij n  familie schrijven, maar . . .  
geen van die brieven, d ie ze aan de 
kampconunand ant  aigeven, heeft 
naar het schijnt ooit zijn bestenuniTig 
bereikt. Dit wordt trouwens ook 
door weduwe Marguerite Olivier 
bevestigd : ' a zijn aanhouding op 
30 mei 1943 hebben we geen teekens 
van leven meer van hem ontvangen' 
(16) . De gevangenen moeten zich 
vervolg n helemaal uitkleden. Ze 
krijgen e n andere broek en een 
v t van het Belgische leger waarna 
ze in rang, naar de executieplaats 
gaan .  Soldaten van de Wehrmacht 
en de SS b geleid n hen. Op d 

cuti plaats gaat het vest uit 
want v ten kunn n nog g bruikt 
word n . . . ('7) . 

(wordt ven olgcO 
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