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Gerard Spiessens - nu op zijn tweeënnegen-
tigste - is onze oudste kerkganger. Iedere 
zondag komt hij te voet of soms eens met 
de auto, naar onze negenuurmis. En jaarlijks 
legt hij op 11 november als ondervoorzitter 
van de oudstrijdersbond een bloemenkrans 
neer bij het monument van de gesneuvelden.
Als een goede gastheer wist Gerard ons te 
ontvangen in zijn huis in de Kuurnsestraat 
8, waar hij sedert de dood van zijn goede 
vrouw, gestorven op 8 december 1997, ver-
der alleen is blijven wonen.

Is Gerard nog gezond van lichaam, hij is ook 
nog klaar van geest en heeft een goede me-
morie. Hij wist ons heel wat informatie mee 
te geven en zo te bewaren voor wie na ons 
komt. Ten gepasten tijde zullen we daarover 
schrijven.

Toen we weggingen zei hij nog: “‘k zou nog 
iets willen schrijven van toen ik soldaat was. 
‘k Zal het in de brievenbus steken. Ge moogt 
het in het parochieblad zetten. Is ‘t de moei-
te niet, ge moogt hetscheuren”.

We hebben het niet gescheurd. En nu kunt ge met ons lezen:
“Ik ben soldaat gaan zijn op 14 oktober 1937 in de kazerne Generaal Baron Michel aan de Liersesteen-
weg in Mechelen, bij het 8ste artillerieregiment, tot den 13den oktober 1938. Met Pasen 1938 hielden 
we onze Pasen samen met het 11de linieregiment dat ook in Mechelen gekazerneerd lag. Samen waren 
we met ongeveer 800 man. Ieder jaar hielden ze daar hun Pasen op voorstel van Kardinaal Van Roey. 
Ik weet nog goed dat Kardinaal Van Roey toen een toespraak hield. Deze woorden zijn mij nog altijd 
bijgebleven: “Ik wilde dat uw moeder u hier zag”. In een oogwenk was het muisstil in de zaal. Als ge 
bij een soldaat van zijn moeder sprak had hij rap een klein hartje.

Op 12, 15 en 19 augustus 1938 ging de zevenjaarlijkse stoet van O.-L.-Vrouw van Hanswijk uit en dat 
paste juist toen ik dan soldaat was. Wij mochten dan allemaal deelnemen met onze paarden om de 
wagens te trekken en de zadelpaarden te leveren en de juffrouwen en mannekens van Mechelen en 
omstreken te begeleiden. Die waren allemaal gekleed in soldatenuniform. Daarvoor moesten wij ver-
schillende avonden gaan repeteren. We kregen dan enkele dagen congé omdat we die bovengenoemde 
datums naar huis niet konden gaan. Op een van die dagen dat de zevenjaarlijkse stoet O.-L.-Vrouw van 
Hanswijk uitging was ook de koning aanwezig, vergezeld van zijn zoontje Boudewijn. Zijn vrouw, prin-
ses Astrid, was toen al overleden.”

We vergeten soms dat de ouderen in ons midden ooit eens jonge mensen waren. Gerard was ooit een 
jong soldaat met een hart onder de riem... op de juiste plaats. 
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Ooit zijn de ouderen van nu eens jong geweest. Ook Gerard was ooit in de kracht van zijn jaren. Dat is 
zo goed te horen aan alles wat hij weet te vertellen. 
Gerard is er een van Sint-Pietersknok. Zijn ouderlijk huis stond deels op Bavikhove, de straat was 
van Hulste, maar de voordeur zat op Ooigem (het huis is het eerste van een tweewoonst haaks op de 
straat). Nu woont Patrick Spiessens daar, wiens grootvader de broer was van Gerard.
 
Gerard ging naar school, deed zijn plechtige communie en ging ‘s zondags naar de vespers in Ooigem. 
Maar liefst zou hij dit laatste in Hulste gedaan hebben omdat er hier de zondag voetbal was. Al is Ge-
rard al meer dan een halve eeuw weg van Sint-Pietersknok, hij geraakt er niet echt van los, kent hij er 
nog de mensen van toen en gaat er graag naartoe.
 
Toen hij twintig jaar was moest hij naar de troep. Hij lag (een soldaat ‘ligt’) in Mechelen, in de ka-
zerne Baron Michel bij het 8ste artillerieregiment. Na een jaar zwaaide hij af. Dat was op 13 oktober 
1938. Maar nauwelijks een jaar later namelijk op 26 oktober 1939 moest hij terug in dienst vanwege 
de mobilisatie. En op 10 mei 1940 was het oorlog. Op maandag 27 mei lag Gerard met zijn eenheid in 
Schuiferskapelle. Nadat ze hun munitie ‘verschoten’ hadden trokken zij ‘s anderendaags naar Veldegem 
waar zij het nieuws van de capitulatie vernamen. Eigenlijk kon Gerard doen wat sommige andere sol-
daten riskeerden: naar huis gaan. Maar op aanraden van de commandant bleef hij. Wel vond hij twee 
jongens uit Veldegem bereid om naar zijn huis op Sint-Pietersknok te gaan met het nieuws dat hij nog 
in leven was en ... om wat eten. Die jongens kwamen terug met Maurice, Gerards oudste broer, met 
burgerkleren en ... met een hesp. Toch verkoos Gerard te blijven. Uiteindelijk kreeg hij op 10 juni - dat 
was in Overmere-Donk - van de Duitsers zijn ontslagbrief uit het leger.

Gerards ouderlijk huis op Sint-Pietersknok nu Oostrozebekestraat 23, Ooigem



Ontslagbewijs uit het leger
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Op 13 april 1945 trouwde Gerard met Paula Naesens van Hulste. Sint-Pietersknok en het Muizelhof 
liggen niet ver uit elkaar. Hun eerste kind, een zoon, Marc, werd geboren op 15 juli 1946. En dan dit: 
in 1947 stierf de broer van Gerard die getrouwd was met Anna, de zuster van Paula. In datzelfde jaar 
stierf ook Anna. Maurice en Anna lieten zes wezen achter. Welnu, Gerard en Paula namen hun intrek 
bij die zes wezen van zijn broer en haar zuster. De vraag naar de haalbaarheid van die zware opdracht 
kwam nooit aan de orde. 
 
Eind 1955 kwamen Gerard en Paula met hun eigen vijf kinderen die ze toen reeds hadden naar hun 
nieuwgebouwd huis in de Kuurnsestraat. De zes wezen van zijn broer en haar zuster waren dan reeds 
oud genoeg om zelfstandig op Sint-Pietersknok te blijven wonen. 
Van de zeven eigen kinderen van Gerard en Paula wonen er nu nog twee in Hulste: Jacques, getrouwd 
met Ingrid Vande Wiele in de Meidoornlaan en de garagist Johan, getrouwd met Mia Depaepe in de 
Brugsesteenweg. 
 
Zoals zovelen in zijn tijd verdiende Gerard zijn brood in het vlas, zelfstandig dan in een familiaal be-
drijf. Toen de crisis kwam waagde de jonge generatie de stap naar de schrijnwerkerij. De ruime han-
gars, aanvankelijk gebouwd voor het vlas, kwamen nu goed van pas.
 
Op Sint-Pietersknok staat sedert de missie van 1953 een kapelletje. Het is gebouwd op de rand van 
een stuk grond van de familie Spiessens die het gaarne afstonden. In dit kapelletje van heel de wijk, 
het is er zeker een van de Spiessens maar ook een van de mensen die er tot op vandaag zorg voor 
dragen. Thans is het stuk land eigendom geworden van Ivan Vannoote van het Goed Ter Calfshaeghe.



De familie Spiessens van Sint-Pietersknok stond welwillend toe dat er op de rand van hun stuk grond 
in de Tombroekstraat een kapelletje ter ere van O.-L.-Vrouw van Fatima werd gebouwd als aandenken 
aan de Volksmissie van 1953. Deze missie werd gepredikt door de paters Capucijnen Herman, Baziel 
en Virgiel. Toen waren hier Alidor Hoornaert en André Cromheecke respectievelijk pastoor en onder-

pastoor in 
Hulste. 

het kapelletje gebouwd ter nagedachtenis aan de H. Zending O.-L.-Vrouw van Fatima


