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Levenskunstenaar 

 

Mijn dagelijkse triatlon? Fietsen naar de Halve Maan, te voet tot aan het 

zwembad en dan een tiental banen zwemmen, lacht Gust Clément. 

Hij zegt dat hij er achtentachtig is, maar ik geloof hem niet. Hij ziet er minstens 

tien jaar jonger uit en blaakt van gezondheid. Zijn guitige oogjes blinken. Eén 

keer op dreef is hij niet te stoppen: Ge hebt toch nog vijf minuten, want het is 

geen kortverhaal, maar een film. Gust is een rasechte verteller. Heel gedreven, 

onvermoeibaar, boeiend, kleurrijk, tot in de kleinste details schetst hij zijn 

levensverhaal. Een kant-en-klaar scenario voor een tv-reeks. 

Hij wordt in de Schaffensestraat geboren, gaat naar ‘den Athené’ in de Koning 

Albertstraat, maar omdat hij een dromer is, wordt hij naar een pensionaat 

gestuurd in Jodoigne. Hij trekt er goed zijn plan in wiskunde en Frans.  

In mei 1940 meldt Gust zich als vrijwilliger in het leger. Een dagenlange 

treinreis, met weinig bevoorrading, gelukkig gaven Franse boeren ons wat 

brood, richting Zuid-Frankrijk volgt. Het is een barre tijd. Een luitenant stelt 

voor om samen ‘s nachts stiekem de Pyreneeën over te trekken en dan trachten 

Engeland te bereiken, om daar een opleiding van piloot te volgen. Altijd al mijn 

jongensdroom geweest. Helaas op het uur en de plaats van de afspraak is er 

geen luitenant te bekennen. Was ik een te groot risico en is hij alleen 

vertrokken? Ik weet het niet. Ik heb hem in elk geval nooit meer terug gezien. 

Na de capitulatie keert Gust weer naar huis. Hij volgt avondles in de Leuvense 

Handelsschool. In 1943 wordt hij opgeëist om ‘Bei uns in Deutschland” te gaan 

werken. Gust weigert en duikt onder. Eerst in het ouderlijke huis, maar als dit te 

gevaarlijk blijkt, raadt de broer van commissaris Neyskens hem aan zich in het 

kasteel van Hamoir sur Ourthe te verschuilen. De jonge knaap krijgt daar 

onmiddellijk een revolver in de hand gedrukt. Hier, hou die altijd bij je en als 

een Duits je bedreigt: schieten! 

In dit kasteel, een geschikte uitvalsbasis voor verzetslieden, beleeft Gust de 

schrik van zijn leven, als hij van een wandeling terugkeert en de huisdeur 

wagenwijd open vindt. Hij vermoedt dat de Duitsers de schuilplaats ontdekt 

hebben. Gelukkig is ‘de indringer’ een buurman, die een controle uitvoert in 

opdracht van de kasteeleigenaar. Gust voelt zich op de duur ook in de Ardennen 

niet meer veilig en keert terug naar Diest. Pas thuis staat de Gestapo voor de 

deur. Verraad? Hij kan vluchten over de daken van de Kardinaal Mercier- en 

Engelandstraat, bereikt de Oude Halve Maan en rent het Webbekoms Broek in. 

Het is nacht en hij strompelt in een beek. Van kop tot teen kletsnat, bibberend 

van de kou geraakt hij tot bij een boerderij in Zelem.  Bij die kennissen kan hij 

onderduiken. In de Demerstad zelf doet het gerucht de ronde ‘ de Gust is 

opgepakt!’  

Het blijven tijden van bang afwachten, onzekerheid, onveiligheid.  

De regering Spaak in Londen sluit zich aan bij het akkoord met de Amerikanen 

om 20000 man te leveren om naar Birma te gaan. Er zijn geen 
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oorlogsvrijwilligers genoeg en in maart 1945 wordt ‘klas 41’ opgeroepen. Gust 

heeft weer prijs en hij moet naar Noord-Ierland vertrekken, waar de soldaten 

zullen klaar gestoomd worden. De actie naar Birma gaat evenwel niet door. Op 

6 augustus 1945 valt de atoombom op Hiroshima en enkele dagen later op 

Nagasaki. Het einde van de Tweede Wereldoorlog is in zicht. Kan Gust naar 

huis? Neen, de Belgische militairen worden mee ingeschakeld om Duitsland te 

bezetten en hij komt in Plettenberg (Sauerland) terecht. Dankzij zijn talenkennis 

wordt hij vaak gevraagd als tolk. 

In mei 1946 kan hij eindelijk terug naar Diest. 

Ge moet daar eens bij stilstaan. Ik was 19 jaar in 1940 en 25 jaar in 1946. Wat 

heb ik in die zes jaren, die normaal de schoonste tijd in iemands leven zijn, 

gehad? Miserie, ellende. 

Na de oorlog helpt hij eerst in de schoenwinkel van zijn ouders. Later bedient 

zijn vrouw de klanten en wordt hij handelsreiziger. Met zijn taalvaardigheid en 

humor is hij een graag geziene gast op nationale en internationale ‘foires’. 

Gust is een bezige bij en engageert zich in meerdere verenigingen. Zo wordt hij 

de dynamische voorzitter van Tielebuis, regisseert de carnavalsrevue, schrijft 

sketches en speelt uiteraard mee. Legendarisch is zijn vertolking van majoor 

Gruber in een persiflage van de Britse komedieserie ‘Allo’ Allo!’. 

Hij zit sinds jaren in de Raad van Bestuur van het Cultureel Centrum en is een 

van de drijvende krachten in de werkgroep, die tentoonstellingen organiseert. 

Hij is ook een gepassioneerde reiziger en heeft samen met Lucette de halve 

wereld gezien. 

Hoe hij dit allemaal klaarspeelt en waar hij die energie blijft halen? 

Daar zit maar een ding op: blijven bewegen, nietwaar? Ik ben altijd nogal 

sportief geweest. Ik leerde zwemmen in de Zwarte Beek en dan trokken we naar 

de Oude Halve Maan . Rik Lahou en ik zijn de oudste trouwe zwemmers. Ik heb 

dat altijd gedaan: om 6 u het water in en daarna werken.  

Er is toch veel veranderd, lacht Gust, vroeger moesten dames alles bedekken, 

later kwam- het was bijna revolutionair- de bikini. Ik zeg altijd: het zwembad op 

de Halve Maan is in al die jaren groter en groter geworden, het zwempak steeds 

kleiner en kleiner. 

Zijn ogen blinken ondeugend. Jongensachtig! 

88 jaar? Dat hij dat iemand anders wijsmaakt. 

 
Stadsverhaal 6                               30 maart 2009                                         Marcel Van Passel 

 

 

 


