
In Etappengebied 

14-18 in Zwevegem 

(Heestert, Moen, Otegem, Sint-Denijs, Zwevegem) 

door 

Giovan Deloof—Jan Deloof (eindredactie) - Robert Santy 

Een boek over mensen en dingen van bij ons, in een rampzalige tijd 

waar geen eind aan scheen te komen. Een bloemlezing van informa-

tie die is opgediept uit alle mogelijke bronnen, hier voor het eerst 

samengebracht in een spannend en diepmenselijk relaas. Een echt 

monument voor onze eigen streek. 

Praktisch: 

Beschrijving van de inhoud: zie rugzijde. 

Formaat: hardcover garengenaaid gebonden - 

165x240 mm - ca 350 bladzijden, met 2 kaarten 

en 70 foto’s. 

Verschijnt op 10 maart 2014.        

Vanaf die datum kunnen de intekenaars het boek 

afhalen in de Gemeentelijke Bibliotheek van Zwe-

vegem. 

Voorintekenprijs: € 25,00 (eventueel vermeer-

derd met de verzendkosten: € 10,00). 

Na de publicatie wordt de prijs: € 30,00. 

Intekenen kan tot 31 december 2013  door over-

schrijving van € 25,00 ( of € 35,00 inclusief ver-

zendkosten) op rekening: 

IBAN: BE19 4687 3607 9112 van KBC op naam van 

Amantine, Paul Ferrardstraat 41, 8550 Zwevegem. 

 



 

 

Het boek bestaat uit vier delen: 

Het verhaal van onze mensen. Dit is als het ware een bloemlezing uit her en der verspreide getuigenissen, die voor het eerst 
samen gebundeld worden. De eindredactie van dit eerste deel berustte bij Jan Deloof. 

Het verhaal van twee pastoors. Het uittreksel uit het Liber Memorialis van Sint-Denijs, geschreven door pastoor Bonvarlé, 
werd bezorgd door Robert Santy, die de passages over 14-18 kopieerde en hier beschikbaar stelt voor het brede publiek. In het 
Liber Memorialis van Zwevegem Sint-Amandus heeft pastoor Romaan Dewilde de gebeurtenissen niet keer per keer weergege-
ven zoals zijn collega Bonvarlé, maar een soort van overzicht gemaakt dat pakkend is in al zijn eenvoud. 

Het verhaal van dr. Froedure. Het derde deel heeft ons eveneens via Robert Santy van Sint-Denijs bereikt. Historicus Gunter 
Hauspie heeft een lange brief van de bekende geneesheer Froedure over de laatste dagen van de oorlog uitgetikt (augustus 
1995). Voor het gemak van de lezer hebben we die brief van aantekeningen voorzien.  

Het verhaal van kort na de oorlog sluit het boek af. Oorspronkelijk was het de bedoeling hier een officiële lijst van alle oudstrij-
ders en civiel-arbeiders van onze gemeente op te nemen en Marcel Deconinck had al ontelbare uren besteed aan het opzoeken 
en verifiëren van de feiten. Hij heeft de tijd niet gekregen om dit titanenwerk te voltooien: hij is op 14 juni 2013 overleden in 
de leeftijd van 70 jaar. We brengen hem hier een gemeend eresaluut; hij was een toegewijd en nauwkeurig man die onder 
meer heel veel betekend heeft voor de heemkunde in de vroegere gemeente Moen. Dat hij in vrede moge rusten. 

Noodgedwongen hebben we dan gekozen voor een andere oplossing en het vierde deel is een reeks impressies geworden over 
de periode onmiddellijk na de oorlog. Giovan en Jan Deloof hebben dit deel voor hun rekening genomen. 

De redactieraad voor het geheel bestond uit: Marcel Deconinck(+), Jan Deloof, Paulette Loosveldt, Robert Santy, Luc Vanassche 
en André Velghe. 


