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Curriculum vitae August Debaere 

 

 
 

August Debaere op een leeftijd tussen 30 en 40 jaar. 
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Geboorte en vestigingen. 
August Debaere werd geboren te Ichtegem op 27 november 1917 als 2e kind in het gezin 
Debaere-Declerck. 

Waar hij precies zijn vroege jeugd doorbracht is niet geweten, doch bijna zeker in Ichtegem. 

School. 
Hij volgde waarschijnlijk lager onderwijs in de gemeenteschool in Ichtegem. 

Beroepsleven. 
Na zijn legerdienst, woonachtig te Eernegem, werd hij kasseilegger bij de familie Decock. Hij 
legde samen met zijn vader Jules Debaere "tracés" tot in Noord-Frankrijk. 

Hij werd gedurende WO II als burger opgeroepen voor verplichte arbeid in Duitsland. Na een 
verlofperiode in België keerde hij niet meer terug naar Duitsland, maar dook onder in 
Ichtegem bij zijn ouders. Hij werd dientengevolge actief opgespoord door de collaborateur 
Dufour, o.a. met een huiszoeking bij zijn echtgenote, maar werd niet gevonden. Bij de 
huiszoeking vroeg ze stil tewerk te gaan omdat haar eerstgeborene Gilbert in z'n wieg lag te 
slapen. Zij vertelde dat zij de collaborateurs erop wees dat ze niet alle plaatsen in het huis 
hadden doorzocht. Zij vroeg hen stoutmoedig ook eens te kijken in de schuif van de 
keukentafel (en dat terwijl op een stoel het vers gewassen ondergoed van haar man zichtbaar 
lag)! 

Na WO II kon August als kasseilegger aan de slag bij de stedelijke diensten van de stad 
Oostende. Deze diensten werden door de stad Oostende in 1972(?) overgedragen aan de 
maatschappij EBES, en dus werd August – tot zijn grote tevredenheid, want het betaalde beter 
– bediende van EBES tot aan zijn voortijdige dood. 

Gehuwd leven. 
Hij vervulde zijn legerdienst in de Kazerne Mahieu (3e en 23e linieregimentsplein) in 
Oostende. Hij had er de functie van refectorist (keukenpersoneel). Het was ook in die periode 
in Oostende dat hij zijn latere echtgenote Simone Vanpassel leerde kennen. Het koppel 
trouwde in Ichtegem in 1939 aan de vooravond van W.O. II. 

  

De trouwfoto van August Debaere en Simone Vanpassel. 
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Het koppel kreeg gedurende W.O. II twee zonen, beide geboren in Eernegem waar toen het 
echtelijk huis stond. 

 
De zonen van August Debaere: Gilbert (zittend) en Noël. 

Volgens de verhalen van zijn echtgenote en zijn dochter Linda was hij een zoetekauw. Zijn 
lievelingsgerechten waren deze die met veel suiker bestrooid waren. 

Zijn favoriete sport was hengelen langs het kanaal Passendale - Nieuwpoort. 

Naderhand verhuisde het gezin naar Oostende waar zijn derde kind en dochter werd geboren. 

 
De dochter van August Debaere: Linda. 

Overlijden. 
Na te hebben geklaagd dat hij zich niet goed voelde stierf hij zeer plotseling thuis op 59-jarige 
leeftijd op het toilet na een hartaanval op 21 augustus 1976. 

 
Maur Bentein 

Oostende, 07 januari 2011. 


