Het dramatische einde van Omer en Lima
Op 23 augustus 1944 zijn Omer Neyt, 23 jaar en Lima Neyt, 19 jaar voor de wet getrouwd. Ondanks ze
dezelfde naam droegen waren ze geen familie. Een dag later trouwden ze voor de kerk. Het trouwfeest
had plaats op het hof van de ouders van Lima Neyt in de Wauterstraat te Kaprijke. Er was geen muziek
en er werd niet gedanst. Het was nog steeds oorlog. Maar er was wel ambiance. Omer en Lima trokken
in bij de ouders van Lima.
Op 12 september werd er geschoten. Men vertelde dat de Canadezen op komst waren. Maar het
krioelde nog van de Duitsers.
Omer groef een schuilput in de weide achter het huis. Drie zitplaatsen aan de éne kant, drie aan de
andere kant.
Op zaterdag 16 september waren, Omer en Lima in de schuilput gekropen, samen met vader, moeder en
Adriana De Taeye, hun buurvrouw. Haar man Alfons wilde niet in de put. Op zaterdag reden Canadese
voertuigen in de Beekstraat tussen Kaprijke en Bassevelde. Ze waren op zoek naar overgebleven Duitsers
en schoten op alles wat bewoog. Toen de Canadezen s ’avonds Alfons van de schuilput naar het huis
zagen lopen, hielden ze hem voor een Duitsers. Ze openden het vuur en richtten hun vlammenwerpers
op de put. Het duurde niet lang voor ze hun vergissing inzagen…
Vader was de enige die niet gewond was, hij heeft moeder nog uit de put kunnen redden, maar zij was
zwaar gewond. Omer en Lima zijn levend in elkaars armen verbrand. Ook de buurvrouw heeft het niet
overleefd.
Ze hebben de lichamen van Omer en Lima niet uit elkaar kunnen halen. Daarom zijn ze samen in één kist
begraven.
Op de begrafenis woensdag 20 september stonden er 8 kisten in de kerk voor 9 personen. De pastoor
heeft er in zijn overlijdensregister een speciaal stukje aan gewijd.
Nota nopens deze laatste 9 overledenen.
Al deze personen zijn gestorven als slachtoffers van den oorlog. Drie van hen, Omer Neyt, Lima Neyt
(slechts 3 weken getrouwd) en Adriana De Taeye, werden bij een tragische vergissing doodgeschoten
door Canadesche Soldaten die hen voor Duitschers namen. De zes anderen werden gedood bij beschieting
van Kaprijke door de Duitschers vanuit Gravejansdijk op zaterdag 16 Sept. rond 6 ure namiddag. Vier van
hen waren op slag dood. De 2 andere werden, dodelijk gewond, naar Eecloo overgebracht waar zij
s’ anderendaags overleden. (…) Er werden hier ook 5 Canadeesche soldaten op het kerkhof begraven die
hier gesneuveld waren op de wijk Fordjen.
Dertien dagen na de dood van Omer en Lima, is ook haar moeder overleden. Op woensdag 25 april 1945
is ook vader overleden. Hij kon zijn verdriet niet verwerken. Hij stierf bij een ongeval met de fiets.

