




Het	  dagboek	  van	  Zarrenaar	  Felicien	  Vanhove	  is	  één	  
van	  de	  32	  dagboeken	  die	  de	  lezers	  vertellen	  over	  het	  
leven	  onder	  bezetting	  tijdens	  de	  Eerste	  Wereldoorlog.	  



De	  Duitsers	  stormen	  ons	  huis	  
binnen.	  ‘Geen	  Fransman?’	  ‘Neen,	  
mijnheer.’	  Ons	  bed	  van	  verleden	  
nacht	  ligt	  nog	  in	  de	  kelder	  en	  ze	  
doorsteken	  de	  matrassen.	  Nog	  drie	  
komen	  binnen.	  Ze	  zien	  Irma	  en	  die	  is	  
genoodzaakt	  uit	  het	  huis	  te	  
vluchten.	  Ik	  blijf	  met	  één	  van	  de	  drie	  
Duitsers,	  die	  alles	  van	  boven	  tot	  
beneden,	  tot	  in	  de	  stallen	  doorzoekt.	  
Ik	  ben	  ook	  in	  levensgevaar.	  Tot	  er	  
één	  binnen	  komt	  die	  wat	  braver	  is.	  
Ik	  ben	  gered.	  	  
	  

Felicien	  Vanhove	  
20	  oktober	  1914 

	  



Ik	  kijk	  door	  het	  keldervenster	  en	  in	  onze	  hof	  
zijn	  er	  drie	  Duitsers,	  groot	  en	  struis,	  twee	  
met	  bril	  en	  één	  zonder.	  Ze	  roepen	  en	  ik	  ga	  
seffens.	  Ze	  vragen	  of	  er	  nog	  soldaten	  zijn,	  ik	  
zeg	  van	  neen.	  Ze	  vragen	  mij	  of	  ik	  patronen	  of	  
geweren	  heb	  en	  ik	  zeg	  van	  ja,	  daar	  ik	  versta	  
dat	  zij	  vragen	  of	  ik	  ‘patron’	  ben.	  Ze	  bevelen	  
mij	  ze	  te	  geven.	  Ene	  die	  Frans	  klapt,	  vraagt	  
mij:	  ‘Hebt	  gij	  wijn?’	  Ik	  zeg:	  ‘Neen,	  wij	  zijn	  
arm.’	  ‘Hebt	  gij	  spek?’,	  nogmaals:	  ‘Neen.’	  Hebt	  
gij	  geen	  kaas?’,	  nogmaals:	  ‘Neen.’	  ‘Hebt	  gij	  
geen	  boter?’	  ‘Ja,	  mijnheer’	  ‘Geef	  ze	  mij!’	  Ik	  
haal	  ze	  en	  hij	  doet	  mij	  er	  eerst	  zelf	  van	  eten.	  
Daarna	  vult	  hij	  zijn	  potje	  en	  zegt	  hij:	  ‘Zo	  gij	  
op	  straat	  gaat,	  zullen	  wij	  u	  ongenadig	  
doodschieten.	  Gaat	  in	  uw	  kelder	  en	  rap.’	  Kort	  
daarna	  roep	  ik	  naar	  Irma:	  ‘Rap,	  wij	  gaan	  
vluchten!’	  zijn.	  
	  	  

Felicien	  Vanhove	  
20	  oktober	  1914 



Alles	  is	  gereed	  tegen	  de	  
Weihnacht.	  De	  kinderen	  krijgen	  
van	  alles	  en	  wij	  ook	  nog	  altijd	  
vlees	  in	  overvloed.	  ’s	  Avonds	  
wordt	  de	  boom	  in	  de	  keuken	  
gebracht,	  er	  wordt	  gezongen	  en	  
het	  is	  kortaf:	  schoon.	  We	  halen	  de	  
kinderen	  uit	  bed	  om	  de	  
nieuwigheid	  te	  laten	  zien.	  Of	  ze	  
verwonderd	  zijn!	  Al	  die	  kaarsen,	  
lichten,	  appels,	  noten,	  koeken,	  
alles	  hing	  daaraan.	   

	  
Felicien	  Vanhove	  

24	  december	  1914 
	  



Bij	  Louis	  nabij	  het	  station	  viel	  een	  bom	  in	  
zijn	  keuken.	  Ze	  is	  niet	  gesprongen	  en	  
niemand	  mag	  ze	  naderen.	  Louis	  haalde	  
met	  de	  grootste	  voorzichtigheid	  zijn	  
meubelen	  uit	  zijn	  huis.	  Terwijl	  we	  dat	  
bespreken,	  werpen	  vijf	  vijandelijke	  
vliegers	  bommen	  dichtbij	  het	  station.	  Er	  
zijn	  verschillige	  dode	  soldaten	  en	  
Russische	  krijgsgevangenen,	  maar	  geen	  
burgers	  van	  hier.	  Ik	  loop	  naar	  huis	  en	  we	  
vluchten	  onze	  hof	  in.	  We	  zien	  ze	  al	  
voorbijtrekken,	  hoog	  en	  snel	  en	  met	  groot	  
gedruis.	  ’s	  Avonds	  hebben	  wij	  alleen	  een	  
angst	  voor	  de	  nacht.	  De	  kinderen	  en	  
moeder	  gaan	  naar	  de	  Linde	  slapen.	  Ik,	  
vader,	  mijn	  zoon	  Sylveer	  en	  familie	  slapen	  
in	  de	  stal	  aan	  het	  uiteinde	  van	  onze	  hof.	  	  
	  

Felicien	  Vanhove	  
18	  augustus	  1916 



De	  vrouwen	  moeten	  in	  de	  
straten	  kuisen	  en	  al	  de	  
manspersonen,	  zelfs	  kinderen	  
van	  14,	  15	  jaar,	  moeten	  werken	  
voor	  de	  militairen.	  Iedere	  avond	  
passeren	  hier	  700	  à	  800	  
burgers	  van	  Zarren	  en	  
omliggende	  naar	  Klerken	  en	  
Woumen	  op	  om	  er	  stellingen	  en	  
onderstanden	  te	  maken.	   

	  
Felicien	  Vanhove	  

12	  december	  1916 
	  



	  

Heden	  ga	  ik	  voor	  de	  eerste	  maal	  
ook	  werken	  en	  dat	  op	  de	  koer	  
van	  de	  burgemeester	  van	  
Handzame,	  slijk	  gaan	  
wegkuisen.	  Ze	  voeren	  er	  ons	  
naartoe	  met	  de	  auto	  en	  
brengen	  ons	  met	  de	  auto	  terug.	  
’s	  Avonds	  ga	  ik	  naar	  de	  
Kommandantur	  om	  ontheffing	  
te	  bekomen.	   

	  
Felicien	  Vanhove	  
11	  januari	  1917 

	  



	  	  	  	  

Gans	  de	  dag	  veel	  vliegers	  die	  gedurig	  
ronddraaien	  en	  we	  vrezen	  voor	  heden-	  
nacht.	  Ik	  blijf	  op	  zodat	  de	  kinderen	  
geruster	  te	  bed	  zouden	  gaan.	  Ik	  hoor	  de	  
hoorn	  blazen	  en	  vliegmachines	  ronken.	  De	  
soldaten	  vluchten	  naar	  de	  onderstanden.	  
Wij	  lopen	  in	  de	  kelder.	  Korte	  tijd	  zijn	  we	  
daarin	  of	  ze	  beginnen	  reeds	  bommen	  te	  
werpen	  en	  ze	  schieten	  zelfs	  met	  hun	  
machinegeweren	  om	  zo	  te	  zeggen	  gans	  
het	  dorp	  rond.	  Zo	  nederig	  komen	  ze.	  We	  
tellen	  van	  22	  uur	  30	  tot	  2	  uur	  26	  bommen.	  
Een	  verschrikkelijke	  nacht.	  We	  dolen	  heel	  
de	  nacht	  van	  bed	  naar	  kelder	  met	  de	  
kinderen	  en	  zijn	  ’s	  morgens	  gans	  afgemat.	   

	  
Felicien	  Vanhove	  

30	  april	  1917 
	  


