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Provins (Frankrijk)
48°33’37 N | 3°17’ 57 O

Het verhaal van de familie Maurits en Antoinette Vanassche-Soete

Provins
In de Vlietestraat 198, waar in 1963 apotheker Verhoest een nieuw huis zou optrekken, kwam in 1941 vlashandelaar
Maurits Vanassche en zijn vrouw Antoinette Soete, samen met hun zeven kinderen in het toen nog oude huis wonen.
In juli 1942, een jaar later en in volle oorlog, vertrok Maurits met heel zijn gezin naar Provins in het departement Seine
et Marne in Frankrijk. Provins ligt ten zuidoosten van Parijs. Van Hulste zo’n 330 km over de weg en pal op dezelfde
breedtegraad.
Maurice kon daar aan de slag in een coöperatieve van boeren, die naast de teelt van suikerbieten, bestemd voor
de extractie van alcohol voor voertuigen, ook begonnen waren met een vlasbedrijf. Daarin werd Maurice Vanassche
onderbaas, contremâitre, op zijn Frans. Het was een publiek geheim dat Celle (Marcel) Masureel, die tijdens de oorlog
allerhande contacten had over de grens, daar grotendeels tussenzat.
In Provins werd bij Maurits en Antoinette hun achtste kind geboren, Pierre Usmar. Dat was op 26 februari 1943.
Hulstenaars in Frankrijk! Dat deed bij sommige jonge mensen in Hulste een belletje rinkelen. Vanaf 1942 werd de grond
onder de voeten van jonge gasten te warm. Om niet opgepakt te worden voor verplichte tewerkstelling in Duitsland
gingen er verschillende van hen onderduiken. Was het verre Provins in Frankrijk geen uitstekend onderduikadres? Voor
Lucien Vanassche (°1922) was dat zelfs bij zijn eigen nonkel. Voor Karel Vandekerckhove (°1925) bij zijn nicht Antoinette
Soete.
Met Lucien en Karel kwamen nog drie andere Hulstenaren mee: André Noreille (°1924), Hubert Ottevaere (°1924) en
Remi Ampe (°1916). Die interessante gegevens kregen we van zuster Pascale (Marie-Louise Vandekerckhove), de zuster
van Karel Vandekerckhove. Zuster Pascale wist nog goed dat ze eens haar broer is gaan bezoeken, samen met René
Noreille, die meeging voor zijn zoon André. Marie Vanassche, de zus van Lucien reisde ook mee. Van dit bezoek zijn er
enkele mooie foto’s bewaard. Vooral de foto van de vijf ondergedoken Hulstenaars met op de achtergrond de donjon
of burchttoren van Provins is een historisch document.

In 1945, kort na de oorlog, zijn Maurits en Antoinette naar Hulste teruggekeerd en wel naar het huis in de Vlietestraat
dat ze drie jaar voordien hadden verlaten.
En het leven ging verder, met goede en kwade dagen. Op 22 oktober 1953 verliet dochter Hilde (°1936) als eerste het
ouderlijk nest. Hilde had een oogje laten vallen op de toen jeugdige koster Jozef Herman. Jozef en Hilde gingen in de
Tielstestraat 26 wonen en verhuisden in 1958 naar Bissegem waar Jozef ook koster kon zijn. Toen hadden ze reeds drie
kinderen.
Intussen was Irène (°1930), de zuster van Hilde, op 30 juni 1954 getrouwd met André Noreille, één van de ondergedokenen
in Provins. Een jaar later was er droeviger nieuws ten huize van Maurits en Antoinette. Op 8 oktober 1955 kwam hun
20-jarige zoon Vital (°1935) tijdens zijn legerdienst in Duitsland om het leven bij een tragisch ongeval in Keulen.
In 1961 verhuisden Maurits en Antoinette met hun toen nog niet getrouwde zoons Lucien, Roger en Pierre naar
Bissegem waar Maurits op 14 maart 1966 op 62-jarige leeftijd overleed. Antoinette stierf er op 3 juni 1982. Ze was er
78 geworden.
Dochter Hilde heeft nog goede herinneringen aan de tijd in Provins. De tocht met de camion met hebben en houden.
Toen waren er nog geen snelwegen - ze zijn er niet in één dag geraakt. Drie jaar, van haar achtste tot haar elfde had ze
in Provins school gelopen. Het was een katholieke school waar ze heel gelukkig waren dat ze ineens zeven leerlingen
bijkregen uit één gezin. Bij haar terugkeer was ze bijna al haar Vlaams vergeten. Vijf jaar geleden is ze er nog naartoe
getrokken maar de mensen van toen waren er niet meer.

Het gezin Maurits Vanassche en Antoinette Soete

(zomer 1943 in Provins - Seine et Marne - Frankrijk)
van links naar rechts:
boven:
Irene		
Pierre (op moeders arm) moeder		
°1930		
°1943 - † 1997		
°1904		
x André Noreille x Therese Ameye		
†1982		
midden:
Erna			
Vital			
°1932 - †2005
°1935 - †1955		
x Rafaël Buyse				
onder:
		
		
		

Luc			
°1937 - †2004		
x Frieda Deveugele

vader		
°1904		
†1966		

Hilde
°1934
x Jozef Herman

Roger
°1939 - †1999
x Laurette Ampe

Pascal		
°1929
x M.José Mesdag

Hubert Ottevaere, Pascal Vanassche, Lucien Vanassche, Karel Vandekerckhove,
André Noreille, Maurits Ampe, Maurits Vanassche aan de voet van de rampars van Provins.
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