Hulste en de slag aan de Leie
Op donderdag 23 mei 1940 kreeg de bevolking van Hulste de dringende raad om zich in veiligheid te brengen over het kanaal Roesleare-Ooigem. ‘s Anderendaags in alle vroegte zetten zich dan
ook talrijke Hulstenaars groepsgewijze op weg.
Hier volgen wij de groep Soenens, Wielfaert en Destoop uit de Kuurnsestraat.
Net zoals zovele andere waren zij op vrijdag 24 mei •
vertrokken: Marcel, Michel en Lydia Soenens, kinderen van Cyrill met hun moeder Bertha Ottevaere.
Vader Cyrille wilde niet mee wegens te nare herin- •
neringen aan zijn krijgsgevangenschap in de Eerste
Wreldoorlog. Charles Destoop wilde evenmin vluchten. Zo vertrok alleen zijn vrouw Martha Catry en •
dochter Simonne. Met hen trokken ook de weduwnaar
Jules Wielfaert en zijn dochter Marie Magdalena.

Jules Wielfaert, werkman, 71 jaar en 6 maanden,
weduwnaar van Rosalie Maertens en Maria Gelaude uit de Kuurnsestraat (nu 36).
Maria Magdalena Wielfaert, 18 jaar en 5 maanden, dochter van Jules en Maria Gelaude uit de
Kuurnsestraat (nu 36).
Marcel Soenens, wever, 18 jaar en 8 maanden,
zoon van Cyrille en Bertha Ottevaere uit de
Kuurnsestraat (nu 57).

Zij wisten waarheen. Dit was naar de ongetrouwde
tante van Cyrille Soenens, namelijk Celine Lenez,
weduwe van Hector Victor Soenens († Lendelede 17
oktober 1921) en hertrouwd met Camille Lannoo, die
in de huidige Astridlaan in Meulebeke woonden.

Michel Soenens, de jongere broer van Marcel, was gekwetst in de buik. In paniek zocht zijn moeder Bertha
Ottevaere, elders een onderkomen. Na een vergeefse
poging in de nabijgelegen herberg ‘De Koevoet’ vond
ze die in het reeds vermelde hofstedeke.

Op zaterdag 25 mei werd het in meulebeke zeer gevaarlijk om zich op straat te begeven. Er vielen meer
dan honderd bommen, verspreid over heel het grondgebied van de gemeente. De slag aan de Leie woedde
in alle hevigheid en het mitrailleurvuur kwam steeds
naderbij. De Duitse kanonnen bulderden onafgebroken en hun projectielen schoten richting Wielsbeke
en Harelbeke.

Pas ‘s anderendaags, maandag 27 mei - toen was Meulebele volledig in handen van de Duitsers - werd Michel door een Duitse Rode-Kruiswagen weggevoerd
om geopereerd te worden. Maar hij vertrok zonder
enig identiteitspapier. Sederdien werd er, spijts vele
opzoekingen vanwege zijn ouders, niets meer vernomen en bleef hij ‘vermist’.

Op zondag 26 mei zat iedereen in bunker of kelder.
Geen spraak van naar de mis te gaan, ‘t was echt duivelssabbath in Meulebeke. In die heksenketel zat deze
groep vluchtelingen, allen in de woning van Camille
Lannoo. Dit is een van de drie huizen waar nu CBL
Welding gevestigd is. In een ander huis woonde ‘garde’ Buyck. Tegenover de drie huizen lag een bunker
en daarachter, dieper inwaarts, een hofstedeke.
‘s Morgens om 5 uur - na een slapeloze nacht was
de gastvrouw reeds bezig in de keuken - kwam de
fatale klap door een inslaande granaat. Vijf mensen
vonden onmiddellijk de dood. Het waren de twee bewoners van het huis, Camille Lanno en Celine Lenez. Daarbij drie van de vluchtelingen uit Hulste:

Die zondag 26 mei waren er in Meulebeke 22 burgerslachtoffers te betreuren. Met de vier van 24
mei en met de 86 Belgische soldaten tijdens heel
de veldslag kwam dit op een totaal van 112 doden.
We hebben weet van een tweede groep
vluchtelingen: de families Defreyne, Vanpaemel, Honoré en Landuyt:
Zie hiervoor onze reeks cafés van Hulste:
Au Lion d’Or / De Vlaamsche Leeuw.

