
Vielen de allerlaatste slachtoffers van een WO I-bombardement in de Druivenstreek ? 

Ons land herdenkt volgende zondag het einde van WO I . Het is de eerste maal dat we 100 jaar na het 

beëindigen van een oorlogsperiode deze in vrede kunnen gedenken. In 1748, 100 jaar na de vrede 

van Westfalen en Munster waren de Fransen in onze streken op bezoek en in 1915, 100 jaar na het 

beëindigen van de Napoleontische oorlogen waren het de Duitsers die langskwamen. Nu, 100 jaar na 

de wapenstilstand afgesloten te Compiègne, kunnen we  in vrede terugblikken. 

Naar verluidt werd het einde van WO I in de streek uitbundig gevierd. Nochtans hing er op die 11 

november 1918 een zwarte sluier over deze speciale dag. De avond ervoor dropten vliegtuigen 

immers enkele bommen boven de Druivenstreek. Men was op zoek naar een klein Duits vliegveld op 

Maleizen en allicht zal de piloot of copiloot gedacht hebben dat de serres van Hyppolite Lauwers op 

Vlierbeek de loodsen waren waar de toestellen verborgen waren. Ze werden met bommen bestookt. 

Een van deze bommen kwam terecht op een nieuw huis in de Sloesveldstraat bewoond door Jean-

Baptiste Gournon, zijn echtgenote en twee kinderen. Zijn vrouw, Elisabeth Kumps, overleed 

onmiddellijk op 10 november ‘s avonds, zijn zoontje René in de morgen van wapenstilstandsdag 11 

november. Voor hen kwam de vrede te laat.  

Als we de namenlijst die het “In Flanders Fields”-museum in Ieper opgesteld heeft doorlopen dan 

zien we dat op 11 november 1918 308 personen overleden, voornamelijk Duitse soldaten, maar ook 

33 burgerslachtoffers waaronder 6 gevangenen/gedeporteerden. Van deze slachtoffers kent men 

niet altijd de omstandigheden van overlijden, maar slechts bij één persoon wordt vermeld dat hij 

omkwam door een vliegtuigbom: René Gournon. Ook in Avelgem stierven die dag een zestal burgers 

door een gasaanval/ gasbom. Volgens de gegevens die we op het internet daarover terugvinden 

situeerde deze gasaanval zich reeds in oktober 1918. 

Het laat zich dus aanzien dat de Druivenstreek een van de laatste vliegtuigbombardementen van 

wereldoorlog I te verwerken kreeg met slachtoffers tot gevolg. In het notitieboek dat Désiré Gillyns 

bijhield vermeldt hij dit bombardement ook. Hij is de enige bron die gewag maakt van het feit dat er 

ook twee Duitse soldaten omkwamen. Als dat zo is werden hun lichamen waarschijnlijk teruggevoerd 

naar Duitsland. Militaire archieven in Duitsland kunnen dat eventueel bevestigen. 

Zo heeft de burgerbevolking van de Druivenstreek zowel op de eerste dag van de bezetting (20 

augustus neerschieten Jacques Rooms) als op de laatste (11 november) te maken gehad met de 

fatale gevolgen van dit wereldconflict. 
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