
 
Oorlogskronieken van bij ons 
 
Gerard Spiessens, onze oudste Hulstenaar

Drie jaar geleden, toen was Gerard ‘nog maar’ 
onze zevende oudste Hulstenaar, schreef ik in 
het parochieblad: “Gerard Spiessens, geboren 
op 22 november 1917, is onze oudste kerkgan-
ger. Iedere zondag komt hij te voet of uitzon-
derlijk eens met de auto vanuit zijn huis in de 
Kuurnsestraat 8 naar onze negenurenmis. En 
jaarlijks legt hij op 11 november als ondervoorzit-
ter van de Oudstrijdersbond een bloemenkrans 
neer bij het monument van de gesneuvelden”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We zijn drie jaar later en nu is Gerard onze oudste 
Hulstenaar. Op het moment dat ik nu schrijf weet 
ik niet of Gerard de bloemenkrans zal neerleggen 
bij het monument . Maar ik hoop het van harte. 
Op 16 september laatsleden was hij ook present 

bij mijn jubileumviering in de kerk en kwam hij 
achteraf ook een glaasje drinken op de receptie. 
 
Maar Gerard woont niet meer in zijn huis in 
de Kuurnsestraat 8. In juni van dit jaar (2012) 
en dus op weg naar de 95, werd hij opgeno-
men in het hospitaal in Kortrijk en een maand 
later kon hij zijn intrek nemen in het Woon- 
en Zorgcentrum Acropolys te Waregem. 
 
Gerard heeft me gaandeweg veel verteld over 
zijn legerdienst, de mobilisatie en de 18-daag-
se veldtocht in mei 1940. Zo over de veldslag 
rond het kasteel van Poeke, waarbij een Frans 
Vermeir, afkomstig uit Hamme, sneuvelde. Deze 
jammerlijke gebeurtenis heeft Gerard diep ge-
troffen en hem eigenlijk nooit meer helemaal 
losgelaten. Die Frans Vermeir was een goede 
kameraad van Gerard. Zeker tien maanden had-
den zij elkaar goed gekend tijdens de mobilisatie. 
 
Na de capitulatie kwam Gerard korte tijd in krijgs-
gevangenschap. Op 10 juni 1940 kreeg hij van de 
Duitsers zijn ‘Entlassungschein’ en kwam dus vrij. 
Nog maar goed thuis trok Gerard met zijn vrouw, 
toen nog zijn verloofde, Paula Naessens naar 
de plaats waar zijn kameraad gesneuveld was. 
Toen ze daar aankwamen was deze reeds ont-
graven en naar zijn dorp Hamme overgebracht. 
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Nu laatst in december 2011, dus zoveel jaar later 
heeft Gerard een foto in handen gekregen van 
het graf van die Frans Vermeir. Dit kwam zo: toen 
Gerard van de vriendin van een kleindochter van 
hem hoorde zeggen dat ze in Hamme woonde, 
maakte dit bij hem iets los. Onmiddellijk vroeg hij 
of zij iets kon te weten komen over die gesneu-
velde soldaat Frans Vermeir. Dit lukte en zo ge-
raakte Gerard aan de foto van het graf. En toen 
vertelde Gerard mij er iets bij dat hij nooit gezegd 
had. Lees en luister mee. “Enkele dagen na de 
slag van Poeke kwam een vrouw met een kind 
op de arm - het was de vrouw van Frans Vermeir 
- vragen of wij iets wisten over haar man. We 
stonden allemaal aan de grond genageld. Die 
vrouw kon ons meisje, onze echtgenote of onze 
moeder geweest zijn. Ik zie ze nog weer weg-
gaan. Niemand van ons had iets durven zeggen”. 
En Gerard voegde erbij: Ik heb u dat nu ver-
teld. Ge moogt daar ook gerust over schrijven. 
Of nu Gerard of iemand anders op 11 november 
de bloemenkrans zal neerleggen, op dit pakkend 
en levensecht verhaal zal ik zeker denken.
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