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Josephus-Petrus wordt te Zele op 14 juni 
1888 geboren als 3e kind in het gezin van 
kleermaker Theophilus en Maria-Leontina 
Haentjes. Hij groeit op in de Tuitenstraat 
samen met 5 broers en 2 zussen. 
 

Tijdens de loting in 1908 heeft hij geluk. 
Hij trekt het hoge nummer 207 en is 
vrijgesteld van legerdienst. Joseph is 
volgens de militiegegevens 1.72 m groot 
en zijn kennis reikt verder dan lezen en 
schrijven. Hij is kleermaker van stiel. 
 

Bij het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog is hij bij de gelukkigen die 
niet naar het front moet. Als op 24 oktober 
1916 de Duitsers overgaan tot de massale 
opgeëisten ontsnapt hij ook hier aan 
mogelijks omdat hij werk heeft bij zijn 
ouders. 
 
 

Jozef blijft ongehuwd en in het ouderlijk 
huis wonen. Op 19 december 1932 
overlijdt zijn moeder. Vader sterft op 16 
augustus 1936. 
 

Bij het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog woont Jozef met zijn zus 
Ludovica-Carolina (°1896) en achterkomer 
Arthur (°1904) in de ouderlijke woning. De 
mannen zetten de stiel van vader verder. 
 

In de late namiddag van 11 mei 1940, 
tweede oorlogsdag, levert Arthur nog een 
kostuum af. Het gezin heeft slechts 1 fiets 
en bij zijn terugkeer fietst de 51-jarige 
Jozef naar het Schuitje (Berlare) waar hij 
zelfgebakken brood bij een vriend gaat 
afhalen. Als hij rond 19u00 van de wijk 
Meerskant naar huis terugkeert wordt hij 
aan de 'IJzeren hand" opgeschrikt door 
geweerschoten. Franse soldaten (van het 
7e Franse leger) zijn op zoek naar Duitse 
parachutisten. Jozef vlucht uit schrik in het 
veld en wordt dodelijk getroffen. 
 

Met een draagberrie wordt hij nog 
overgebracht naar het hospitaal op de 
Kouter. De dag nadien bezwijkt hij aan zijn 
verwondingen. Na de eredienst op 15 mei 
wordt hij op het gemeentelijk kerkhof 
begraven. 
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