
4 SEPTEMBER 1944 
 

BEVRIJDING VAN KAPELLE-OP-DEN-BOS 
 
 
Zoals in vele steden en gemeenten wordt ook te Kapelle-op-den-Bos in september dit jaar de 
Bevrijding herdacht van vier jaar bezetting door Nazi-Duitsland. 
 
De herdenking van de Bevrijding van ons land 50 jaar geleden en de komende tentoonstelling 
over de Bevrijding van Kapelle-op-den-Bos zelf, zetten mij ertoe aan deze bijdrage te 
schrijven, met als doel het weinige dat reeds hierover was gepubliceerd opnieuw in het 
daglicht te stellen en zo mogelijk aan te vullen. 
 
Dit artikel mag ook gezien worden als een algemene, korte "inleiding" tot de tentoonstelling, 
een "wegwijzer" naar de rijke verzameling foto's en ander didactisch materiaal, bijeengebracht 
om de Bevrijding van Kapelle-op-den-Bos zo ruim mogelijk te illustreren.  
 
Ik heb dankbaar gebruik mogen maken van archiefmateriaal van wijlen meester VAN DE 
VEN1 en van mondelinge getuigenissen van zijn broer, de heer Jules VAN DE VEN. Hij is het 
die de tentoonstelling  met grote zorg voor precisie, didactische en historische waarde heeft 
opgezet.  
 
Alles laat vermoeden dat deze tentoonstelling, die georganiseerd zal worden in de raadzaal 
van het gemeentehuis te Kapelle-op-den-Bos van 1 tot en met 6 september e.k. onder de titel: 
"4 September 1944 - Kapelle Bevrijd", veel belangstelling zal kennen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
    1.  Hendrik Corneel VAN DEN VEN ° Kapelle-op-den-Bos 14/3/1913, was gedurende 36 jaar 
onderwijzer in de gemeente. Hij was de auteur van o.a. de geschiedenis van Kapelle-op-den-Bos (bekro-
ond met de E. Spaelantprijs in 1965), de geschiedenis van Ramsdonk, een uitgave over Kapelle-op-den-
Bos in prentkaarten, over het Kapels dialect, de levensschetsen van DOM Augustinus VERHAEGEN, 
kannunik dr. Jaak MUYLDERMANS, de kunstschilders Evert LAROCK, Jef DE CONINCK en Constant 
PELLEGRIN. Hij was medewerker aan het heemkundig tijdschrift " 't Vaartland" en lid van talrijke 
verenigingen. Hij overleed te Kapelle-op-den-Bos op 27/4/1979. Ter ere en nagedachtenis van deze veel-
zijdige man werd op 14 oktober 1991 door de gemeenteraad beslist om de nieuw aangelegde straat in 
verkaveling aan de Leiweg naar hem te noemen. Op de hoek van de Leiweg met de H. Van de Venstraat 
werd een fraaie gedenksteen opgericht. 



4 SEPTEMBER 1944 
BEVRIJDING VAN KAPELLE-OP-DEN-BOS François van der Jeught 

 

 
 
  2

Mijn dank gaat ook uit naar de heer August DELESTRÉ voor zijn toelating om de notities die 
wijlen zijn vader René maakte in zijn dagboek over de Bevrijding van Nieuwenrode, hier te 
mogen opnemen2, naar de heren Marcel DE GOEYSE3, Jan CARLEER4, Andreas VAN DER 
EECKEN5 en Jean MELOTTE6, voor de bereidwilligheid waarmee zij een uitgebreid interview 
toestonden over de Bevrijding van Kapelle-op-den-Bos en tenslotte naar de heer Hendrik DE 
BUYSER omdat hij zo vriendelijk was voor deze bijdrage in zijn geheugen te putten, voor wat 
betreft Ramsdonk7. 
 
In zijn werk "Kapelle-op-den-Bos vroeger en nu"8 schreef Hendrik VAN DE VEN over de 
bevrijding van Kapelle-op-den-Bos (vóór de fusie) het volgende: 
"Wanneer in 1944 het tegenoffensief (van) de geallieerden kwam, sliepen vele mensen in 
geïmproviseerde schuilplaatsen of in hun kelders uit vrees voor de overtrekkende vliegtuigen. 
De eerste maandag van september 1944 reed de eerste Engelse tank onze gemeente binnen. 
Weldra hing overal de Belgische driekleur te wapperen om de bevrijding te vieren..."  
 
"Onbeschrijfelijk was de vreugde toen op 4-9-1944 rond 8 u. 30 's morgens de eerste Engelse 
tanks Kapelle binnenreden. Ze kwamen rechtstreeks uit Frankrijk. Vanuit Humbeek langs de 
Westvaartdijk kwamen ze binnen. Doch, toen Marcel Buelens, een inwoner uit de 
Pastoriestraat, nog dezelfde dag met zijn eenheid Kapelle aandeed, bereikte de geestdrift 
onder de meeste inwoners haar hoogtepunt9." 
 
 
                     
    2. Jan René Antoon DELESTRÉ °Nieuwenrode 20/11/1889, +Wolvertem 8/3/1947. Deed studies aan 
de Normaalschool te Mechelen en werd in 1909 onderwijzer te Mollem. Van 1910 tot 1931 was hij 
onderwijzer in Strombeek. Vervolgens, tot aan zijn dood, was hij gemeentesecretaris te Nieuwenrode. Hij 
hield jarenlang zeer minutieus dagboeken bij. Zijn broer, Z.E.H. Daniël Jules DELESTRÉ (1923-1957) 
was Norbertijn en pastoor te Grimbergen; hij schreef o.a. de geschiedenis van Grimbergen. 
    3. Hij was medevennoot van de houtzagerij N.V. DE GOEYSE GEBR., gevestigd Westdijk, 20 te 
Kapelle-op-den-Bos, firma die door zijn grootvader Petrus DE GOEYSE werd opgericht. Het interview 
werd afgenomen op 30 juli 1994. 
    4. Hij was vanaf 11/2/1947 gedurende 26 jaar gemeenteraadslid te Kapelle-op-den-Bos. Gedurende 18 
jaar was hij dirigent van de fanfare "De Werker" van Kapelle. Dit jaar is hij 65 jaar aktief muzikant. Het 
interview werd afgenomen op 3/8/1994. 
    5. Op de firma ETERNIT was hij onderchef van de dienst onderhoud en tijdens de oorlog het hoofd van 
de passieve luchtverdediging van Kapelle-op-den-Bos. Het interview werd afgenomen op 4/8/1994. 
    6. Hij was bureelhoofd bij het Vast Wervingssecretariaat. Het interview werd afgenomen op 5/8/1994. 
    7. Hendrik DE BUYSER is gemeenteraadslid van Kapelle-op-den-Bos sedert 1982 en bestuurslid van 
de vereniging van de Oudstrijders. Zijn mondelinge getuigenis m.b.t. de gebeurtenissen te Ramsdonk, 
werden genoteerd op 16/5/1994. 
    8. Hendrik VAN DEN VEN: Kapelle-op-den-Bos, vroeger en nu, Zemst, 3e editie, april 1973, p. 134, 135 
en 136. 
    9. De heer Marcel DE GOEYSE deelde mee dat volgens hem Marcel BUELENS onmogelijk de eerste 
dag van de Bevrijding in Kapelle-op-den-Bos kon toegekomen zijn. De eerste soldaten van de Brigade 
PIRON kwam Marcel DE GOEYSE tegen op de huidige A12 op woensdagmorgen, 6 september 1944; zij 
vroegen of de weg naar Antwerpen en de stad zelf vrij waren om hun familie te kunnen bezoeken. Marcel 
BUELENS werd dan door de volledige groep B.N.B-ers begroet. Marcel DE GOEYSE kende BUELENS 
zeer goed: zij hadden samen school gelopen en de dag BUELENS naar Engeland vertrok, hadden zij 
samen nog op de vaartdijk gewandeld.  
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Een Engelse tank bleef korte tijd ter plaatse aan de Westvaartdijk tegen de brug. 
 

 
(Foto: Eén van de eerste Engelse tanks die te Kapelle-op-den-Bos halt hield op de Westvaartdijk aan het kanaal 
(nu het Westvaartpleintje). De man met de hoed is onderwijzer Alfons MELOTTE, naast hem staat Pieter 
SCHAERLAEKEN. Op de keerzijde van de foto staat: "Verlossing der Duitschers. Blijde Intrede der Engelschen te 
Kapelle o/d Bosch den 4-9-1944 om 8 u 30 de drij eerste tanks komende van Frankrijk, stad Douay. Ze hadden 
gereden in een rit 160 km zonder halten. Kwamen langs den dijk van het Kanaal Antwerpen Brussel. Opgenomen 
(getrokken) door J. Melotte, 138, Mechelbaan.") 
 
 

 
(Foto: Uit: Pierrre VEREECKEN: "Nostalgische terugblik Kapelle-op-den-Bos, Ramsdonk en Nieuwenrode", herdruk 
1993, p. 42. Foto genomen op 4 september 1944 van Kapellenaren op en rond een van de eerste Engelse tanks 
die te Kapelle toekwamen op de Westvaartdijk. Dank zij Jules en José VAN DE VEN, maar vooral Marcel DE 
GOEYSE konden de meesten op deze foto geïdentificeerd worden.) 
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Op de foto zijn te zien: 
 
1. François SMETS  2. José VAN DER TAELEN  3. Maria BUELLENS  4. Amelia VAN 
HOECK  5. Marguerite VERHAEGEN  6. Filomeen SCHAERLAEKEN  7. Francine DE 
BUYSER  8. Angèle DE BUYSER  9. Johan ROBBERECHTS  10. Mariette VAN RIET 11. 
Angèle ROBBERECHTS  12. Marcel DE GOEYSE  13. Joseph VERDICKT  14.Onbekend  15. 
Raymond DE GOEYSE  16. Brits tankoverste  17. Pieter SCHAERLAEKEN  18. Brits soldaat  
19. Brits soldaat  20. Onbekend  21. Joseph DE BUYSER  22. Jan VAN MOER  23. Onbe-
kend  24. Georgette VAN HOECK  25. Onbekend  26. Sylvette ROBBERECHTS  27. Rik 
THEUGELS  28. Lodewijk SOMERS  29. Celine JANSSENS  30. Juliette VAN DER TAELEN  
31. Jean VAN DER BEKEN  32. Marie VAN MOER  33. Onbekend. 
 
 
Over de Bevrijding van Kapelle gaf de heer Marcel DE GOEYSE, die dit alles van zeer nabij 
heeft meegemaakt, een boeiend en gedetailleerd relaas. Zijn verhaal gaat als volgt: 
 
" Maandag, 4 september 1944, reeds zeer vroeg, stonden mijn vader, mijn broers en ik op de 
Westdijk uit te kijken naar de Engelsen; wij verwachtten hen elk ogenblik.  
 
Via onze contacten wisten wij dat daags voordien de bezetter, om een aanvang te maken met 
de terugtocht, massaal documenten had verbrand op het Justitiepaleis te Brussel waardoor 
het gebouw in lichterlaaie stond en de koepel afbrandde.  
 
Ikzelf was op 3 september nog in Willebroek geweest en had daar terugtrekkende Duitse 
militairen gezien op fietsen, vaak fietsen zonder banden en op slechte karren.  
 
Maar ook te Kapelle maakten de Duitsers op 3 september een aanvang met hun terugtocht. 
Hier waren tijdens de bezetting permanent een vijftiental militairen gelegerd die aanvankelijk in 
het oud station naast de spoorwegbrug onderdak hadden. Nadien logeerden zij in de woning 
van oud-burgemeester VAN BUGGENHOUT in de Mechelseweg. Die militairen bewaakten 
onder andere de spoorwegbrug en beschikten over een mitrailleur als luchtafweergeschut op 
een karretje naast deze brug op het oud station. 
 
Wij hadden vernomen dat deze Duitsers samen tijdens de nacht van zondag 3 op maandag 4 
september de vlucht hadden genomen richting Hombeek. Zij hadden de mitrailleur en het 
karretje op de overzet van het kanaal gebracht, maar het geschut zelf kort bij de oever in de 
vaart gedumpt om hun bagage beter op het karretje te kunnen vervoeren. Deze informatie 
was juist vermits later Louis PUTTER erin slaagde de mitrailleur uit de vaart te halen. Na het 
vertrek van de Duitsers keerden twee van hen terug naar Kapelle. Oud-burgemeester VAN 
BUGGENHOUT, die vóór mei 1940 burgemeester was, bezorgde hen nog burgerkleren; 
beiden werden waarschijnlijk door de rijkswacht als deserteur opgepakt. 
 
Wij waren ook goed op de hoogte van de vorderingen van de Engelsen, kortom, op maandag, 
4 september verwachtten wij "iets". Wij wachtten ook op onze commandant van de Witte 
Brigade, namelijk Paul MESKENS, die woonde in de Waterloostraat op Oxdonk. 
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Het was dan omstreeks 08.30 uur dat wij vanaf ons huis op de Westvaartdijk, drie Engelse 
tanks zagen afkomen op de Westvaartdijk voorbij Eternit. Vanaf ons ouderlijk huis hadden wij 
zicht op het oud sas voorbij Eternit en de dijk, die toen niet meer dan een verharde zandweg 
was. Nu is dit alles verdwenen en wordt het uitzicht belemmerd door de nieuwe bruggen. 
 
Wij liepen de tanks tegemoet en zagen op de eerste Desiré PUTTER zitten, de vader van 
Louis. Hij woonde naast ons op de Westdijk, was loods op het kanaal van aan de Rupel tot 
Brussel en sprak perfekt Engels. Hij had duidelijk de Engelse verkenningstanks tot Kapelle 
gegidst. Na de aankomst van de tanks ging hij naar huis. Vele inwoners stroomden toe om 
naar de Engelsen te komen kijken, die hun tanks opstelden op de Westdijk tussen het huidige 
Westvaartpleintje en de Kan. Muyldermanslaan.  
 
De foto verschenen in het boek van Pierre VEREECKEN werd genomen kort nadat die eerste 
Engelse tanks te Kapelle arriveerden en vóór een trein met Duitse militairen aan de 
spoorwegbrug toekwam, maar verder hierover meer. 
 
Mijn broer Jules DE GOEYSE was ook aanwezig op het ogenblik dat deze foto werd 
genomen, maar hij is er niet op te zien omdat hij zich helemaal achteraan bevond en, zo goed 
en zo kwaad als het ging in het Engels, in gesprek was met de tankcommandant. Mijn broer 
vroeg om wapens voor onze organisatie, maar hij vernam dat we hiervoor in Brussel moesten 
zijn. 
 
De tankcommandant wenste inlichtingen over de toestand van de spoorwegbrug. Hij was 
bang om erover te rijden omdat zij namelijk kon gemijnd zijn. Vandaar dat ik, met nog enkelen, 
de tankcommandant vergezelde naar de brug, meer bepaald naar de middenste pijler, waar 
wij een aantal roosters, voorzien van handvatten, verwijderden om ons te vergewissen of de 
Duitsers al dan niet springladingen hadden aangebracht. Wij konden nergens draden of wat 
dan ook opmerken. Deze spoorbrug die op een brede middenste pijler draaide, was van 
hetzelfde type als de huidige spoorwegbrug in Willebroek over het kanaal.  
 
Buiten de brug van Willebroek, bood de spoorwegbrug te Kapelle nog een mogelijkheid om 
het kanaal met tanks over te steken vermits de bruggen van Tisselt, Humbeek en Grimbergen 
volledig vernield waren sedert het begin van de oorlog en vervangen, zoals trouwens ook te 
Kapelle, door een overzet, bediend door personeel van het kanaal. 
 
Op 17 mei 1940 waren de beide bruggen te Kapelle-op-den-Bos vernield door de Engelsen 
om hun aftocht te dekken, maar de Duitsers hadden spoedig werk gemaakt van de herstelling 
van de spoorwegbrug, de verbinding tussen Mechelen en Gent. Voor fietsers en voetgangers 
werd op het kanaal een veerdienst ingelegd. 
 
Vanop de spoorwegbrug kon ik aan de overkant van het kanaal op de Oostdijk een talrijke 
menigte Kapellenaren zien waarvan één onder hen met een Belgische driekleur zwaaide.  
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Inmiddels begaf zich iemand onder ons naar de kabine boven de machinekamer van de brug, 
zijde van de Oostdijk, waar zich de telefoon van de spoorweg bevond. Toen wij de brug 
inspecteerden, rinkelde de telefoon: er werd gemeld dat er een trein vanuit Londerzeel op 
komst was met Duitsers. Wij riepen dan ook dit bericht naar de vele aanwezigen op de West- 
en Oostdijk, waarna iedereen vlug wegliep. Op minimum van tijd was niemand meer te zien.  
 
Ik bleef met drie of vier anderen op het spoor, waaronder een Mechelaar, die behoorde tot de 
Weerstand. Hij was de enige die gewapend was, namelijk met een jachtgeweer. 
 
Kort nadien kwam inderdaad vanuit Londerzeel een stoomtrein met tender en één postwagen 
toe. De machinist kon volgens mij onmogelijk de tanks waarnemen, vermits deze inmiddels 
verdekt langs het spoorwegberm opgesteld stonden, de kanonnen naar het spoor gericht. Wij 
zwaaiden met onze armen om de aandacht van de machinist te trekken in de hoop hij zou 
vermoeden dat er iets mis was met de spoorwegbrug. De trein stopte dicht bij de brug. 
 
De Engelse tankcommandant, deze die op de foto staat, liep op de spoorwegberm en vuurde 
met zijn revolver twee schoten af waarna een vijfendertigtal Duitse militairen waaronder een 
matroos en een marine-officier en twee dames en een jongeman van ongeveer twintig jaar, uit 
de wagon sprongen. De Duitsers lieten hun wapens vallen; zij trachtten te ontkomen maar 
konden in feite niet van de berm omdat langs de zijde van de Muyldermanslaan de Engelse 
tanks stonden en aan de andere kant de berm zeer dicht begroeid was.  
 
Ik ging naar de achterzijde van de trein en verzamelde zoveel wapens, dat ik ze bijna niet 
meer kon dragen. De Duitsers boden niet de minste weerstand en werden verder ontwapend. 
De dames en de jongeman beweerden dat zij gegijzeld waren door de Duitse militairen. 
 
De Engelse tankcommandant controleerde de valies van de Duitse marine-officier, van wie 
nog een dolk werd afgenomen. In de valies zat onder andere een groot broodmes. De groep 
werd door ons overgebracht naar de kantine van de werkmannen op Eternit. Toen bevond 
zich de hoofdingang van Eternit in de Kuiermansstraat, onmiddellijk links voorbij de 
spoorwegtunnel. 
 
Het bleek dat de beide dames die ook op de trein waren, hun handtassen achter een kast in 
de kantine hadden trachten te verbergen. Bij nazicht van hun inhoud werden foto's 
aangetroffen waaruit duidelijk bleek dat zij helemaal niet gegijzeld waren zoals ze aanvankelijk 
hadden beweerd. 
 
De Duitse militairen werden waarschijnlijk, precies weet ik dit niet, naar Breendonk 
overgebracht. De beide dames en de jongeman mochten alleszins zonder meer vertrekken. Ik 
ben niet langer ter plaatse gebleven. 
 
Het bleek achteraf dat men in Londerzeel van de trein die wij te Kapelle hadden opgehouden 
verschillende wagons had afgekoppeld en dat daar reeds vele Duitse militairen krijgsgevangen 
waren genomen. 
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De drie Engelse tanks zijn enkele uren na hun aankomst uit Kapelle vertrokken, zeer 
waarschijnlijk richting Willebroek maar stellig niet over de spoorwegbrug. Hierin ben ik formeel: 
de eerste Engelse tanks staken niet de vaart over. 
 
Het was pas in de namiddag van maandag, 4 september, omstreeks 18.00 uur dat plots een 
ganse Engelse eenheid tanks te Kapelle toekwam. De Mechelseweg stond vol met tanks van 
aan de vaart tot aan de kerk. Ik ben, zoals zovele anderen, naar de tanks gaan kijken en de 
colonne van het begin tot het einde afgelopen. Ik herinner me niet tot welke eenheid precies 
deze tankcolonne behoorde, maar zij kwam van Londerzeel van de autobaan naar Antwerpen, 
nu de A12. Ik vernam dat er hevig gevochten werd aan het vliegveld van Melsbroek en dat 
deze tankcolonne de opdracht had een omtrekkende beweging te maken om uiteindelijk het 
vliegveld te bereiken en mee te ontzetten.  
 
Ik heb gezien hoe de eerste tank de stationsberg op reed, daar de betonplaten muur 
neerlegde en op de spoorweg zelf haar weg vervolgde om het kanaal over te steken. Die 
eerste tank reed zeer traag over de spoorwegbrug. Nadien volgde de rest van de colonne, de 
ene tank snel na de andere. Ik weet dat de tanks op de spoorwegberm bleven rijden tot in 
Hombeek aan de eerste overweg voorbij de tunnel, dus bijna tot aan  het kasteel van Baron 
DE MEESTER. Pas daar verlieten ze het spoor. Tot zover de gebeurtenissen te Kapelle-op-
den-Bos op maandag, 4 september 1944." 
 
De heer Jan CARLEER bevestigde het relaas van het krijgsgevangen nemen van de Duitse 
militairen op 4 september 1944. 
 
" Op maandag, 4 september 1944 in de loop van de voormiddag werd ik thuis op mijn adres 
Stationsstraat, 6 te Kapelle verwittigd dat er een trein met Duitse militairen vanuit Londerzeel 
op komst was. Vandaar dat ik mij naar de spoorwegbrug haastte. Met een tiental leden van de 
Witte Brigade - Les Affranchis, nadien MNB-BNB - waaronder onze commandant Paul 
MESKENS, de broers DE GOEYSE, Carl BECKS, Victor VAN HOECK en een Mechelaar, 
wachtten wij de trein op. 
 
Wij wachtten niet zonder angst omdat we niet wisten wat de confrontatie met de Duitse 
militairen zou worden. Daarenboven waren wij niet goed bewapend. 
Ik zag dat een Engelse tank zich had opgesteld langs de spoorberm, zijde van de Kan. 
Muyldermanslaan, de loop naar het spoor, richting Londerzeel gekeerd. Toen de trein 
toekwam, zwaaiden wij met onze armen om de aandacht van de machinist te trekken in de 
hoop hij de trein zou stoppen. 
 
Ik ben er van overtuigd dat de machinist en de stoker de trein stopten omdat zij de Engelse 
tank hadden zien staan. Waren wij op dat ogenblik alleen geweest dan waren zij ongetwijfeld 
gewoon doorgereden. 
 
Uit de enige wagon sprongen een dertigtal Duitsers, een jongeman en zes of zeven dames, 
waaronder een zwangere vrouw. De Duitse militairen boden geen weerstand en werden 
spoedig door ons ontwapend. Ik ben niet meegegaan met het afvoeren van de groep." 
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De heer Andreas VAN DER EECKEN herinnert zich nog het volgende over de dag van de 
Bevrijding. 
 
"Die dag was ik op dienst op Eternit toen ik op de Westdijk uit de richting van Humbeek, een 
colonne Engelse tanks zag afkomen. De eerste tank, waarop Louis PUTTER zat, een loods op 
het kanaal, stopte ter hoogte van de cementhangar van Eternit. Er waren zeven tanks. 
 
Ik groeide op en liep school gedurende de eerste oorlog in Engeland, meer bepaald in 
Willenhall bij Wolverhampton. Nog steeds heb ik er goede contacten. 
 
Ik vroeg dan ook aan de chauffeur van de eerste tank of er iemand bij was van de Midlands en 
of Willenhall was gebombardeerd. Hij antwoordde dat er iemand van daar bij hen was in de 
zevende tank. Ik kon niet verder navraag doen, want de colonne vertrok richting van de 
spoorwegbrug. 
 
Wat later vernam ik op de firma dat men Duitse militairen had krijgsgevangen genomen die op 
een trein zaten komende van Oostende. Men had hen ondergebracht in de kantine van de 
werkmannen. Ik ben eens gaan kijken: de kantine zat vol. Er waren vele hoge Duitse officieren 
aanwezig wat ik onder andere kon opmerken aan de korte sabel die zij droegen, dames en 
verschillende Duitse verpleegsters in uniform. Ik ben er niet zeer lang gebleven."  
 
Ook Jean MELOTTE, die de foto's heeft gemaakt, kon nog interessante details verstrekken. 
 
"Op maandag, 4 september 1944 was ik thuis. Ik woonde toen bij mijn vader op het adres 
Mechelseweg, 138. Onze tuin kwam uit op een perceel veld, dat reikte tot de spoorwegberm. 
Vanaf onze tuin kon men ook de spoorbrug en de Westdijk zien. Vandaar dat ik die dag, 's 
morgens vroeg, vanaf onze tuin een ongewone beweging van mensen aan de dijk. Spoedig 
bleek dat Engelse tanks toegekomen waren. Samen met mijn vader en zonder mijn fototoestel 
te vergeten, haastte ik mij er naar toe.  
 
Ik nam verschillende foto's onder andere deze die gepubliceerd staat in het fotoboek over 
Kapelle-op-den-Bos van Pierre VEREECKEN. De foto's ontwikkelde ik niet zelf, dat werd 
gedaan bij "Foto Felix", dit was Felix VAN DER BUNDEREN in de Mechelseweg, waar nu het 
kantoor van de NMKN is gevestigd. 
 
De tekst op de keerzijde van de foto waar mijn vader  Alfons MELOTTE staat op 
weergegeven, heeft hij geschreven. Hij was onderwijzer in het pensionaat Bemus te Kapelle-
op-den-Bos, de stichter en voorzitter van de Oudstrijdersvereniging van Kapelle. Tijdens de 
eerste oorlog is hij gedurende 4 jaar krijgsgevangen geweest in Soltau, nadien 6 maanden in 
Zwitserland. Hij is als invalide teruggekeerd. 
 
Hij schreef alle gebeurtenissen minutieus op. Ook op de keerzijde van de andere foto's die ik 
nam van de inwoners op en rond de tank, schreef hij een tekst. 
 
Ik bewaar ook nog een foto, die ik nam, van de Duitse militairen die krijgsgevangen werden 
genomen op de spoorweg, kort na de komst van de Engelse tanks."   
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De heer Jean MELOTTE toonde nog twee foto's van Kapellenaren op en rond de Engelse 
tank. Op de keerzijde van de foto's schreef zijn vader respectievelijk: 
 
"Blijde herinnering aan de Intrede der eerste 3 tanks met Britten op 4/9/44 om 8 u 30. 
Getrokken door Jean Melotte 138 Mechelbaan." 
 
" Verlossing van 't Duitsch gespuis te Kapelle o/d Bosch den 4/9/1944 om 8 u 30. De 3 eerste 
tanks kwamen langs den dijk van 't kanaal Brussel - Kapelle en hadden 160 Km afgelegd in 
eene rit van Douay (Frankrijk) tot Brussel. Getrokken door J. Melotte 138 Mechelbaan te 
Kapelle o/d Bosch." 
 
 

 
(Foto: Op de keerzijde van deze foto schreef onderwijzer Alfons MELOTTE: "Duitsche Krijgsgevangenen op de 
ijzerbaan op maandag 4/9/44 om 9 u smorgens. Gefotographeerd door Jean Melotte 138 Mechelbaan".) 
 
In verband met de Bevrijding schreef Meester VAN DE VEN nog in zijn geschiedenis van 
Kapelle-op-den-Bos: 
 
" Zoals op vele plaatsen het geval was, werd "de bevrijding" duchtig gevierd. Op initiatief en 
onder leiding van een feestcomité, dat samengesteld was uit afgevaardigden van de 
onderscheidene Kapelse wijken, werd op 3/9/1944 een bevrijdingsstoet georganiseerd, die 
een massa kijklustigen uit hun huizen lokte10. 
 
De gemeenteraad kende een toelage van 3.000 fr. toe, bedrag dat evenredig verdeeld werd 
onder de verklede groepen, waaronder voornamelijk: "De Kooltjeszifters", "De Kapelse Pont", 
"Fluitjesmelkfestijn", "Winterhulpbedeling", en "Smokkeltafereeltjes" het meeste succes 
oogstten. 

                     
    10. De bevrijdingsstoet werd in werkelijkheid georganiseerd op 5/9/1945 en niet op 5/9/1944. 
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De heuglijke dag werd 's avonds besloten met allerlei volksspelen, die begiftigd werden met 
geldelijke prijzen." 
 
In verband met de Bevrijding beperkte Constant THEYS zich in zijn "Geschiedenis van 
Kapelle-op-den-Bos"11 tot de vermelding: " Zoals overal werd de bevrijding duchtig gevierd. De 
gemeenteraad verleende een toelage van 11.500 fr. verdeeld als volgt: 3000 fr. voor verklede 
groepen; 1000 fr. voor gevelversiering en verlichting; 2000 fr. voor vis- en duivenprijskampen; 
3.500 fr. voor volksspelen; 2000 fr. voor deelneming van de fanfareverenigingen." 
 
Tot daar wat Kapelle-op-den-Bos betreft, vóór de fusie. Maar ook in Ramsdonk en 
Nieuwenrode, sedert de fusie deelgemeenten van Kapelle-op-den-Bos, ging de Bevrijding niet 
onopgemerkt voorbij.  
 
Zo schreef H. SPINNAEL in zijn boek: "Nieuwenrode. Parochie 1140-1975. Gemeente 1875-
1975"12 hierover onder titel "Nieuwenrode bevrijd op 4 september 1944" : 
"De laatste Duitse soldaten reden op zondag 3 september 1944 rond 8 u. 's avonds van 
Nerom-Wolvertem langs de Paddegatstraat verder in de richting van Ramsdonk. De eerste 
Engelse soldaten op 3 tanks, doorkruisten de gemeente rond 8 u. 's morgens, komende van 
Beigem-Humbeek langs de Ipsvoordestraat naar Kapelle-op-den-Bos. Ze kwamen terug langs 
de Veldenstraat om enige minuten later langs de Koeiermanstraat (nu de Kuiermansstraat. 
VDJ.), de Molenstraat, de Paddegatstraat naar Beigem te rijden. Het was juist vijf minuten 
voor tien uur 's morgens toen ze in ons dorp voorbijbolden. De bevolking was reeds vanaf 7 u. 
30 's morgens verwittigd dat Engelse soldaten waren aangekomen te Beigem. Een groot 
aantal inwoners van Nieuwenrode trok naar Beigem om hun bevrijders te zien en toe te 
juichen. Spontaan werd in al de huizen de Belgische vlag uitgestoken. Iedereen was verheugd 
om deze zó onverwachte en plotselinge verlossing. God weze dank dat Hij onze gemeente zo 
gespaard heeft. De burgemeester drukte zijn tevredenheid uit omdat de bevolking, zonder 
wanordelijkheden te veroorzaken, de bevrijding van de gemeente met zulke onbeschrijfelijke 
geestdrift gevierd heeft." 
 
De gemeentesecretaris René DELESTRÉ schreef in zijn dagboek over de Bevrijding in zijn 
dagboek13 het volgende: 
" Zondag, 3 september 1944....'s Avonds was de lucht vol vuur en vlam tusschen Mechelen-
Brussel. Langs Wolvertem en hooger op hoorden we mitrailleurvuur. We zijn binnen gekomen 
als 't donker was; we hebben onze rozenkrans gebeden. Intusschen hoorden we maar 
schieten, met soms hevige ontploffingen. Rond middernacht was 't een weinig gestild en we 
zijn te bed gegeaan. Vliegers heb ik niet meer gehoord. 
 
 

                     
    11. Constant THEYS, Geschiedenis van Kapelle-op-den-Bos, Geschied- en Oudheidkundig 
Genootschap van Vlaams-Brabant, Brussel, 1953, p. 249.  
    12. H. SPINNAEL, "Nieuwenrode. Parochie 1140-1975. Gemeente 1875-1975" , Kapelle-op-den-Bos, 
1974, p. 142. 
    13. Dagboek van Jan René DELESTRÉ gaande van 19/4/1944 tot 15/8/1946, ongenummerde 
pagina's, zondag, 3/9/1944 en maandag, 4/9/1944. 
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Maandag 4 september 1944. 1e Bevrijdingsdag. De kinderen waren naar de mis van 7 u. Na 
de mis hoorde ik (ik was nog te bed) roepen: De Engelschen zijn in Beigem. Ik 't bed uit en 
naar beneden en zonder mij te wasschen buiten. 't Gansche dorp stond reeds in rep en roer. 
Velen gingen, neen liepen of reden per velo naar Beigem. Ik kan het niet gelooven, maar 1 
half uur later moest ik het wel: er kwamen al jongens terug die met de Engelsche soldaten 
gesproken hadden. Mijn 4 kinderen waren ook weg. Om 10 u. was de lijkdienst van Emiel Van 
Diest. Ik was wat te vroeg in de kerk. Eensklaps hoorde ik een hevig geronk. Ik buiten, maar ik 
heb niks gezien. Men zegde mij dat er 3 Engelsche tanks voorbijgereden waren. De inwoners 
van Nieuwenrode juichten en jubelden, wierpen met bloemen naar de soldaten. 
Nadat het nieuws geweten was dat de Engelschen in Beigem waren, waren als in een 
tooverslag al de huizen bevlagd. Alleman droeg de Belgische Driekleur. 
's Namiddags was Nieuwenrode ledig. Alleman is weg naar de autostrade te Wolvertem-
Londerzeel om de Engelschen te zien passeeren. Ik heb in mijn bureel gewerkt. 
Mijn 4 kinderen zijn geheel den dag op dril geweest. Ik heb ook Engelsche cigaretten gerookt. 
De bevolking is als uitgelaten van vreugde. Ons land of ten minste ons dorpje is bevrijd. Te 
Wolvertem op de markt heeft gisteravond een schermutseling plaats gehad tusschen 
Engelsche tanks en aftrekkende Duitschers. 3 Of 4 Duitschers sneuvelden. Lager naar de jon-
gensschool van Wolvertem op lagen ook gesneuvelden en een heelen hoop auto's. Deze 
waren gemittrailleerd. 't Was wreed om zien, zegden die menschen die het gezien hebben. 
Gansch den dag hingen er Engelsche en Duitsche vliegers in de lucht. Tusschen Brussel en 
Mechelen staat nog afweergeschut van de Duitschers. Ik heb verscheidene malen in onze abri 
gezeten (omwille van de neervallende stukken). Dezen namiddag heb ik de eerste mannen 
gezien van het ondergrondsche front: blauw clown met witten armband (met vierkante cocarde 
belgische kleuren)." 
 
Hiermee worden de gebeurtenissen te Ramsdonk14 zelf wat verduidelijkt en aangevuld, 
aangezien de Bevrijding van Ramsdonk zelf vrij "rustig" verliep. Er werden vele Duitse 
militairen opgemerkt die op de terugtocht waren en bij sommige inwoners paarden opeisten. 
Eerder in Londerzeel dan in Ramsdonk zagen ze 's anderendaags verschillende Engelse 
tanks over de autosnelweg (nu A12) richting Antwerpen oprukken. 
 
De Bevrijding betekende niet meteen het einde van alle oorlogsellende, maar hierover 
uitweiden zou te ver leiden. 
 
Ik haal alleen maar als voorbeeld de beschietingen met V1 en V2's aan, die vaak aanzienlijke 
materiële schade veroorzaakten (zoals in Nieuwenrode) en ook slachtoffers maakten. 
 
Zo'n V1 viel op 2 november 1944 omstreeks 11.00 uur in Ramsdonk, meer bepaald op 
ongeveer 100 meter van de woningen in de weide naast de dreef die leidt naar het kasteel 
Van Houtem (het kasteel van Baron DE MEESTER). Enkele minuten voordien was er alarm 
geslagen, omdat een andere raketbom stuurloos rondcirkelde boven de gemeente. Dit was de 
reden waarom iedereen in zijn kelder of schuilplaats zat. Bij de inslag van de andere V1 in de 
weide werd enorme schade aan de woningen aangericht en liepen twee personen 
verwondingen op, onder wie de zevenjarige Ferdinand Augustinus VAN GUCHT (°Ramsdonk 
                     
    14. H. VAN DE VEN spreekt niet over de bevrijding zelf in Ramsdonk in zijn werk: "Ramsdonk in het 
verleden en het heden", Zemst, 1976. 
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24/3/1937), die hieraan bezweek. Hij was mee gaan vinken vangen en wou nog in de wei een 
val controleren vooraleer naar huis terug te keren. Een aantal koeien, die in dezelfde wei 
graasden, werden gedood of waren zodanig verwond dat ze moesten worden afgemaakt. Het 
kind overleed op 3/11/1944, kort na middernacht in het ziekenhuis te Willebroek (toen 
Steenweg op Tisselt, 27). 
 
In de fusiegemeente Ramsdonk werd een straat die uitgeeft op de Bormstraat, naar hem 
genoemd. Door het feit dat de inwoners door het luchtalarm in hun schuilplaatsen zaten op het 
ogenblik van de inslag van de V1, bleef het aantal slachtoffers zeer beperkt. Zonder dekking 
van deze schuilplaatsen vielen er zeker tientallen en tientallen doden en gewonden te 
betreuren. 
 
In Kapelle zelf viel op 10 november 1944 een V1 in de Kuiermansstraat; op 4 december in de 
Schuttershofstraat waarbij verschillende personen gewond raakten. 
 
Hoe dan ook, de Bevrijding van de gemeente op 4 september 1944 betekende het definitieve 
einde van de vier jaar lange Nazi-Duitse bezetting. 
 
Maar over het afsluiten van een periode in de geschiedenis kan m.i. niet gesproken worden, 
zonder ook het begin ervan even in herinnering te brengen. Het lijkt me gepast hierover uit te 
weiden om nóg meer het belang en de betekenis van de Bevrijding duidelijk te maken. 
 
Reeds bij het begin van de oorlog werden de Kapellenaren zeer zwaar getroffen. H. VAN DE 
VEN schrijft in zijn geschiedenis van Kapelle-op-den-Bos15: 
 
"Op het ogenblik dat de Duitse troepen onze grenzen overschreden kwamen er hier op de 
vooravond van 10 mei 1940, rond 7 uur en groot aantal Duitse vliegtuigen, ten getale van 30 à 
40 ons dorp overvliegen, heel waarschijnlijk om enige strategische punten zoals de twee 
bruggen en het sas onder vuur te nemen. Een twintigtal bommen werden uitgeworpen doch 
geen enkele trof het beoogde doel. Integendeel, 17 burgerlijke slachtoffers vielen er te 
betreuren. Ook twee soldaten gekantoneerd in de zaal "Monico" verloren het leven (waar nu in 
de Mechelseweg de herberg Windsor is). Een groot aantal inwoners liepen erge kwetsuren op, 
waarvan er enkele voor hun verdere leven de sporen van de oorlog blijven dragen. Vijftien 
huizen werden totaal verwoest en een dertigtal werden onbewoonbaar. 
 
Een bom kwam op het staketsel op een halve meter van de spoorwegbrug over de 
Willebroekse vaart terecht, terwijl een andere bom een tiental meter verder in de vaart zelf 
terecht kwam en alzo twee grote boten die aan de kaaimuur gemeerd lagen tot zinken 
brachten. Twee Duitse vliegtuigen werden neergehaald en vielen op nauwelijks 200 m van 
elkander (één in de nabijheid van  het huidige voetbalveld van F.C. Eendracht en het andere 
langs de westkant van 't kanaal, voorbij het sluizenkompleks, richting Nieuwenrode); slechts 
één der inzittende piloten kon zich redden met zijn valscherm, terwijl de drie anderen om het 
leven kwamen. Dit was eerder een gevolg van een plotse verkeerde beweging van een der 
Duitse toestellen dat zodanig verrast werd en tevens geraakt door het afweergeschut van een 
Engelse boot, de "City of London", die op dat ogenblik tussen de sasmuren lag. 
                     
    15. H. VAN DE VEN, o.c., p. 131-133. 
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Ook op de rand van het dorp werd een huis door enkele bommen getroffen. Naar het oordeel 
van sommige bevoegde personen werd dit huis bestookt om volgende redenen. Het bevindt 
zich langs de weg Mechelen-Dendermonde, op de hoek van de weg die naar Leest leidt. 
Boven dit huis in kwestie bevonden er zich meerdere zichtbare draden en toestellen, zodat de 
Duitse vliegers wis en zeker moeten gedacht hebben dat het huis een militaire post betrof, 
welke hier opgesteld stond. De bewoners zaten bij elkaar in de kelder toen de bommen in de 
grond sloegen, juist op enkele centimeter van bewuste kelder. Het huis en al de aanpalende 
hokken werden totaal vernietigd. 
 
Heel Kapelle-op-den-Bos was diep onder de indruk van dit gebeuren. Onmiddellijk kwamen er 
honderden kijklustigen uit het omliggende naar hier afgezakt om zich een gedacht te kunnen 
geven van dat akelig en griezelig schouwspel. Reeds dezelfde avond verlieten talrijke 
inwoners ons dorp. 
 
Bij het achteruittrekken lieten de Engelsen de twee bruggen in de lucht vliegen om hun aftocht 
te dekken. Dit gebeurde op 17 mei 1940. De huizen rondom de bruggen liepen hierdoor 
nogmaals grote averij op. 
 
Enkele uren later waren de Duitsers reeds daar. Door de enkele Belgen die zich nog in het 
dorp bevonden werd felle weerstand geboden langs de dijken, terwijl de Duitse kanonnen de 
gemeente bestookten. Tijdens deze harde schermutselingen, die verschillende uren duurden, 
werden een tiental huizen in brand geschoten. Twee Belgische soldaten en een aantal 
Duitsers lieten hier hun leven. Tijdens het doortrekken van de Duitse troepen werden nog een 
viertal huizen in brand gestoken, namelijk in de Evert Larockstraat en de Diepestraat. Veel 
materiaal werd ook door het Belgische leger achtergelaten en door de Duitsers 
buitgemaakt....Op de vlucht verloren nog 9 Kapelse inwoners het leven ten gevolge 
oorlogsgruwel". 
 
Tot daar het vrij gedetailleerde relaas van Meester VAN DE VEN. 
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Bij de bombardementen van Kapelle op 10 mei 1940 verloren volgende inwoners het leven16: 
 
Jan DE WIN °Hombeek 3/4/1908 
Gaston Hubert Noël DOYEN °Elsene 18/1/1883 
Jozef JANSSENS °Londerzeel 20/6/1887 
Antoon PLASKIE °Kapelle-op-den-Bos 27/2/1916 
Emma Bernard Henrica Theophila RING °Kapelle-op-den-Bos 23/1/192317 
Julia Paulina RING °Kapelle-op-den-Bos 16/2/1914 
Frans SCHAERLAEKEN °Kapelle-op-den-Bos 11/3/1887 
Eugeen August TIMMERMANS °Nieuwenrode 11/12/1934 
Karel VAN DER VELDE °Humbeek 4/2/1888 
Frans VAN DIJCK °Kapelle-op-den-Bos 5/10/1879 
Frans Jozef VAN DIJCK °Kapelle-op-den-Bos 25/9/1925 
Hendrik VAN DIJCK °Kapelle-op-den-Bos 4/10/1921 
Frans Jozef VAN LINDEN °Leest 14/3/1871 
Jan Jozef VAN LINDEN °Kapelle-op-den-Bos 22/6/190318 
Catharina VAN MOER °Kapelle-op-den-Bos 7/1/1888 
Jan Antoon VAN RIET °Kapelle-op-den-Bos 3/5/192519. 
 
Hendrik SYMONS °Kapelle-op-den-Bos 25/9/192520 en Jaak BINST21, soldaten in de 4de 
compagnie van het 22ste bataljon Verkeers- en Inrichtingswachters, sneuvelden die dag te 
Kapelle-op-den-Bos. 
 
De bom, die de meeste slachtoffers maakte, viel op de Westdijk, waar nu het 
Westvaartpleintje is. Het toeval wil, dat op 4 september 1944 de eerste Engelse tank die te 
Kapelle toekwam, hier halt hield. 
 

                     
    16. Dagblad "Het Algemeen Nieuws" van zaterdag, 15 juni 1940, p. 4: "Inlichtingen nopens 
gesneuvelde en gekwetste soldaten, alsook nopens burgerlijke slachoffers". Idem pagina: "Te Vinkt. 
Burgerlijke slachtoffers". 
H. VAN DE VEN, o.c., p.134, 135. 
C. THEYS, o.c., p. 249, 250. 
H. SPINNAEL, o.c., p. 145. 
    17. Zij werd enkele weken later levenloos opgegraven van onder het puin van het huis Westdijk, 26, 
waar zij woonde. 
    18. Hij overleed op 12/5/1940 aan de gevolgen in de loop van de avond in het O.L.Vrouwgasthuis te 
Mechelen. 
    19. Hij overleed eigenlijk op 10/5/1940 in de loop van de avond te Mechelen, Brusselpoortstraat, 8. 
    20. Hendrik SYMONS was soldaat in de 4e Cie van het 22e Bataljon Verkeers- en Inrichtingswachters. 
In toepassing van art. 1-3 van de wet van 28/7/1948 over de inschrijving van de vermelding "Stierf voor 
België" in de rand van sommige overlijdensakten, werd deze vermelding naast zijn overlijdensakte 
aangebracht. 
    21. Jaak BINST °Grimbergen 8/1/1905 woonde te Grimbergen. 
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(Foto: Zicht op de vernielde huizen van de Oostdijk). 
 

 
(Foto: De vernielde huizen van de Wipstraat). 
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Ook tijdens de vlucht kwamen Kapellenaars om:  
 
Louis Philemon PRAILLE °Kapelle-op-den-Bos 5/3/1927 overleed te Baasrode op 18/5/1940. 
Edmond Clement MUYLDERMANS °Kapelle-op-den-Bos 23/1/1925 te Vlekken ten huize van 
landbouwster DE MOERLOOZE op 20/5/1940. 
Anna Maria VANDENBRANDE °Humbeek 12/11/1852 te Kortrijk op 25/5/1940. 
Adrienne 'T JAECKX °Nieuwpoort 30/4/1898 in het hospitaal aan het Capucienenvoer te 
Leuven op 10/5/194022. 
Te Vinkt (Oost-Vlaanderen) behoorden Frans Emiel SACRÉ °Audergem 22/2/1890, Jozef 
KENNIS °Kapelle-op-den-Bos 19/11/1880 en Isedoor VAN DEN BRANDE °Kapelle-op-den-
Bos 19/11/1887 tot de 86 burgers die door de Wehrmacht werden gefusilleerd op 28/5/194023. 
Lodewijk Petrus VAN ROY °Kapelle-op-den-Bos 29/6/1926 en zijn broer Raymond Lodewijk 
Maria VAN ROY °Kapelle-op-den-Bos 7/1/1929 overleden als oorlogsslachtoffers te Poperinge 
op 24/5/1940.  
Hun moeder Rosalia D' HERTEFELT °Grimbergen 9/9/1899 overleed enkele dagen later, 
eveneens als oorlogsslachtoffer, in het gasthuis te Poperinge op 2/6/1940. 
Lodewijk Willem JANSSENS °Kapelle-op-den-Bos 18/5/1922 te Boujon-sur-Libron, Frankrijk, 
op 7/8/1940. 
 
Naast Hendrik SYMONS, sneuvelden tijdens de krijgsverrichtingen nog de volgende soldaten 
die te Kapelle woonden:  
 
Georges Albert LEBAUX °Surrey (Engeland), Limpsfield 3/12/1914 op 24/5/1940 te 
Bavikhove. 
Florent August RUTSAERT °Wolvertem 26/2/1914, op 25/5/1940 te Ingelmunster24. 
Albert VAN CAMPENHOUT °Kapelle-op-den-Bos 2/4/1915 op 26/5/1940 te Oostrozebeke 
(West-Vlaanderen).  
Otto Victor Karel DE MAEYER °Bornem 28/12/1903 werd te Rijsel gefusilleerd op 20 juni 
194225. 
René Jozef Frans SWAELUS °Buckingham (Engeland) 2/9/1915 werd terechtgesteld op 30 
juni 1943 in Dortmund, Duitsland26. 

 

 

                     
    22. In haar overlijdensakte staat "gestorven voor België" vermeld.  
    23. Z.E.H. Frans MICHEM, "Vinkt in mei 1940", Gent, 1968, p.62-65, p.99. Hun namen komen voor op 
het linkerpaneel van het oorlogsgedenkteken te Vinkt. In de rand van de overlijdensakte van Isedoor 
VAN DEN BRANDE staat de vermelding: "Stierf voor België" ingeschreven. 
    24. Hij was soldaat in het 21e Linieregiment, 2e batterij, 13e compagnie. 
    25. Hij werd erkend als politiek gevangene en was gehuwd met Catharina SWAELUS. In de rand van 
zijn overlijdensakte werd de vermelding: "Stierf voor België" ingeschreven. De straat tussen het 
Marktplein en de Kerselaarlaan, werd naar hem genoemd. 
    26. Hij was advocaat en werd erkend als politiek gevangene. In de rand van zijn overlijdensakte werd 
de vermelding: "Stierf voor België" ingeschreven. De straat tussen het Marktplein en de 
Schuttershofstraat, werd naar hem genoemd. 
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René Hendrik VAN ROOSBROECK °Ramsdonk 18/3/1921, die was gedeporteerd, kwam om 
bij een luchtaanval op Magdeburg, Duitsland op 14 augustus 1944. 

 

Andreas DE PRINS °Kapelle-op-den-Bos 9/8/1890 overleed in Buchenwald op 12/4/194527. 

 
Uit Nieuwenrode sneuvelde Emiel ROBBERECHTS °Nieuwenrode 3/6/1911 te Oostkamp 
(Oost-Vlaanderen) in de wijk Moerbrugge op 28 mei 1940.  
 
 
Na de 10de mei, was 17 mei 1940 voor Kapelle eens te meer een gruwelijke dag, zo 
belangrijk om hier even over uit te weiden. 
 
Die dag kreeg het Duitse 2de Bataljon van het 192ste regiment onder leiding van majoor 
KESZLER de opdracht om vanuit Mechelen via Hombeek28 zo snel mogelijk naar Kapelle-op-
den-Bos op te rukken; indien mogelijk moest de vernieling van de brug over het kanaal belet 
worden29. 
 
De voorhoede van deze infanterie-eenheid (7de compagnie) verplaatste zich per fiets en 
kwam rond de middag in de gemeente aan, waar zij op felle weerstand stuitte van de 5de 
compagnie van het 1ste Regiment Fietsgrenswachters, versterkt met twee pantserwagens 
Renault. De ene tankcommandant was wachtmeester DUMOULIN, de andere adjudant 
PULINGS. Deze slaagde erin de vijand grote schade en verliezen toe te brengen tot een gra-
naat zijn tank trof. De bestuurder werd gedood, de boordschutter gewond. De adjudant streed 
verder tot het geschut onbruikbaar werd. De verdedigers van Kapelle-op-den-Bos kregen hun 
bevel voor de aftocht om 23.00 uur en vertrokken een kwartier later.  
 

                     
    27. Hij werd erkend als politiek gevangene. In de rand van zijn overlijdensakte werd de vermelding: 
"Stierf voor België" ingeschreven. 
    28. Het is deze eenheid die op 17 mei 1940 ook voor de terreur te Hombeek verantwoordelijk was. Zie 
hiervoor: 
S. BEHETS en A. SELLESLAGH: Oorlogsslachtoffers 1940-45 te Hombeek, in Hoembekania nr. 4 van 
"Hoembeka" Heemkundekring van Hombeek (Mechelen), november 1990, p. 161. 

    29. Dr. J.F. VERBRUGGEN, "Inval van de Duitsers en Bezetting, 1914-1918, 1940-1944", in 
Heemkundige Kring Hertog Hendrik I, jaarboek 5, Vilvoorde, 1986, p. 35 tot 39. 
Luc DE VOS/ Frank DECAT, "België in de Tweede Wereldoorlog- Mei 1940, van Albertkanaal tot Leie" 
Kapellen, 1990, p. 72. 
Marc VAN DE VELDE, "Willebroek Mei 1940", Studiecentrum voor Oorlogsgeschiedenis, Boom, 1990, p. 
7, 9, 14, 16. 
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(Foto: De uitgebrande Renault-tank van adjudant PULINGS achter de telefooncentrale in de K. Muyldermanslaan 
tegen de Westdijk. Op deze plaats bevindt zich nu de parking onder de oprit van de nieuwe klapbrug over het 
Zeekanaal. 
P. TAGHON, Mei '40, Achttiendaagse veldtocht in België (met meer dan 500 voor het grootste deel nooit eerder 
gepubliceerde foto's, Lannoo, Tielt, 1989 en 2000, p. 129 en 132. Op p. 132: " In Kapelle-op-den-Bos, aan de 
spoorwegbrug over het kanaala van Willebroek, werd de "ACG 1-tank" nr. 829 buiten gevecht gesteld. Op 17 mei 
werden de tanks 829 en 833 naar Kapelle-op-den-Bos gestuurd om er het verzwakte 1ste Greswielrijders te 
ondersteunen. Rond 15 uur raakten ze slaags met de voorhoede van het I. R. 192. Tank 829, met Adjudant 
Pulingss als tankcommandant, vernietigde een Duitse P.A.K, maar werd daarop zelf geraakt door een 37 mm. De 
tankchauffeur Albert Coffez, werd door een granaatscherf in het hoofd getroffen en was op slag dood; de schutter, 
Albert Lutin, werd ernstig verwond aan het been. Adjudant Pulings bleef ongedeerd. Ook aan Duitse kant vielen er 
slachtoffers, o.m. de bataljonscommandant van het II/I.R. 192, Majoor Kessler, die naar voor gekomen was om de 
overtocht te observeren. Tank 833 van wachtmeester Dumoulin kan het kanon treffen daat tank 829 buiten gevecht 
gesteld had. Even later, toen bleek dat de tanktoren klemgeschoten was, moest hij zich echter snel terugtrekken.") 
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Bij de gevechten te Kapelle op 17 mei sneuvelden de soldaten Albert Georges Nicolas 
COFFEZ °Tielt 6/1/1916 uit Tielt30 en Louis SCHOONJANS °27/12/1916 uit Sint-Gillis-
Brussel31, en enkele Duitse soldaten met hun majoor. 
 

 
(Foto: grafzerk van Albert Coffez. Uit: P. TAGHON, Mei '40, Achttiendaagse veldtocht in België, Lannoo, Tielt, 1989 
en 2000, p. 123.) 
 
 
 

                     
    30. Albert Georges Nicolas COFFEZ, soldaat bij het 2e Regiment Lanciers, werd aanvankelijk 
begraven naast de telefooncentrale in de K. Muyldermanslaan; op zijn graf was een houten kruis 
aangebracht met opschrift:"Gesneuveld voor 't Vaderland zeventien mei negentienhonderveertig". In de 
rand van zijn overlijdensakte staat de vermelding: "Stierf voor België" ingeschreven. 
    31. Louis SCHOONJANS was soldaat in de 5e compagnie van het 1e Regiment Fietsgrenswachters. 
Hij werd aanvankelijk begraven aan de elektriciteitskabine op de Westvaartdijk in een graf met een kruis 
met opschrift: "Gesneuveld voor 't Vaderland den zeventienden mei negentienhonderdveertig". 
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In de Grotstraat te Ramsdonk verloren dezelfde dag zeven Belgische militairen van dezelfde 
eenheid het leven. Zij waren achtergebleven.  Vijf onder hen werden getroffen door een obus 
van een Duits vliegtuig, die midden op de straat insloeg. Eén werd getroffen door een obus die 
terechtkwam in het midden van de Londerzeelseweg (toen ongeveer ter hoogte van de woning 
van VAN STICHEL). De slachtoffers waren de soldaten: 
 
Jozef Aloys VAN DEN BOSSCHE °Anderlecht 12/6/1919, uit Anderlecht. 
Petrus Leonard SMOUT °Herent 15/11/1918 uit Herent32. 
August DE FEYTER °Sint-Ulriks-Kapelle 28/4/1919 uit Sint-Ulriks-Kapelle. 
Jan Hubert PIETERS °Lanaken 2/10/1919 uit Lanaken. 
De sergeant: 
Jan Leonard PEETERS °Vroenhoven 19/2/1915 uit Brussel. 
De luitenant: 
Albert Mathieu Ghislain CURVERS °Embourg 18/12/1911 uit Jemeppe sur Meuse33. 
 
Ten slotte was er nog Jozef PELEMAN °Buggenhout 23/10/1919, uit Lebbeke, die ook was 
achtergebleven. Hij werd door Duitse militairen neergeschoten, op het ogenblik dat hij uit een 
graanveld kwam naast een veldweg (nu de De Beughemlaan)34. 
 
Ook de volgende dag, 18 mei 1940, bleef de oorlogssituatie te Kapelle-op-den-Bos zeer 
acuut. Door een samenloop van omstandigheden en vooral door de moedige tussenkomst van 
Marie Germaine VANDERBEKEN bij de Duitse militairen, konden die dag twee gezinnen uit 
de Evert Larockstraat aan de dood ontsnappen35. Wat was er gebeurd? 
 
"Rond de middag van 18 mei had de staf van de Duitse eenheid, die te Kapelle was 
toegekomen, zich geïnstalleerd in de herberg van Hermann BEUKE en Marie Germaine 
VANDERBEKEN36 aan de Mechelseweg, terwijl een kleine eenheid even uitrustte tijdens hun 
etenstijd op de hoek van de Mechelseweg en de Evert Larockstraat, eertijds door de inwoners 
"de Baan" genoemd. Toen was er langs die zijde van de Larockstraat een gracht langs de weg 
(nu is er een kruidenierszaak gevestigd). 
 
Na de maaltijd hernam de patrouille zijn opzoekingen naar de gesneuvelde Duitse militairen 
van de gevechten daags voordien. De gezinnen OLBRECHTS en ROBBERECHTS waren pas 
teruggekeerd van de vlucht tot in Buggenhout, toen enkele Duitsers via een zij-ingang de wo-
ning nr. 25 binnenvielen, waar de beide families aanwezig waren, in totaal 13 personen. 
 
 
 

                     
    32. In de rand van zijn overlijdensakte werd de vermelding "Stierf voor België" ingeschreven. 
    33. In de rand van zijn overlijdensakte werd de vermelding: "Stief voor België" ingeschreven. 
    34. In de rand van zijn overlijdensakte werd de vermelding "Stierf voor België" ingeschreven. 
    35. Mondelinge getuigenis van de Heer Jules VAN DE VEN, genoteerd op 6 mei 1994. Hij heeft zijn 
informatie van wijlen zijn vader en vier andere "bevoorrechte getuigen". 
    36. Marie Germaine VANDERBEKEN ° Schaarbeek 16/2/1901 was gehuwd met Hermann BEUKE 
°Möhlbergen, Duitsland 25/4/1891. Zij hadden een herberg op het adres Mechelseweg nr. 236 (telling 
1931-1947). 
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Bij zijn thuiskomst had het gezin ROBBERECHTS in de achterkeuken van hun woning een 
dode Duitse militair aangetroffen en had uit angst zijn intrek genomen bij de buren (in de 
onmiddellijke buurt lagen nog twee gesneuvelde Duitsers: één in de Mechelseweg, ongeveer 
tegenover de toenmalige zagerij van Frans MUYLDERMANS -nu de zaak MERCKX- en één 
tussen de Larockstraat en de Oostdijk, richting Diepestraat). 
 
Eerst moesten de bewoners de gamellen van de Duitse militairen uitwassen, waarna zij 
brutaal en hardhandig uit de woning werden gedreven. 
 
Beide gezinnen moesten op één rij tegen de zijmuur gaan staan van de tuin achter het huis 
van Paulina RING, het huis op de hoek van de Larockstraat en de Mechelseweg. Hierbij 
stonden zij onder de bedreiging van drie mitrailleurs, opgesteld aan de overzijde van de 
Larockstraat, aan de kant van de gracht. Het was toen omstreeks 13.00 uur. 
 
Men had werkelijk de intentie de dertien de fusilleren. Hiervoor begaf een overste zich naar de 
staf in de herberg van Hermann BEUKE om verslag uit te brengen en bevestiging te krijgen. 
 
Marie VANDERBEKEN hoorde het onderhoud. Zij kende uiteraard de beide gezinnen en liep, 
vergezeld van haar dochter, met de overste mee naar de Larockstraat, waar nog steeds de 
dertien tegen de muur stonden.  
 
Het was door haar bemiddeling dat de beide gezinnen ongemoeid werden gelaten en dus aan 
de dood zijn kunnen ontsnappen. 
 
Zonder terug hun intrek in hun woning te durven nemen, ontkwamen zij de Evert Larockstraat 
en begaven zich naar Oxdonk.  
 
Tijdens hun vlucht maanden zij Karel VAN DE VEN37 aan onmiddellijk zijn huis te verlaten 
omdat de Duitsers, zo zij zegden, op zoek waren naar Kapellenaren die naar hun hadden ge-
schoten. Op dat ogenblik stond Karel VAN DE VEN met zijn aangezicht tegen de gevel van 
zijn woning in de Mechelseweg, beide handen in de lucht, ook onder bedreiging. Zijn familie 
was na het bombardement van 10 mei gevlucht naar Woluwe; hij was met de fiets 
teruggekeerd naar Kapelle om, zoals gewoonlijk, in de Leiweg melk te gaan halen voor zijn 
kleinkinderen. De Duitse militairen hadden hem opgemerkt en hadden ook zijn woning 
doorzocht. 
 
Door samenloop van omstandigheden slaagde Karel VAN DE VEN erin zijn fiets te nemen, er 
mee over de spoorwegberm te kruipen en zich te verschuilen in het Bos van Aa tot de nacht 
inviel. De Duitsers zochten hem urenlang. 
 
 
 
 
 
                     
    37. Karel VAN DE VEN is de vader van o.a. Jules  en Hendrik (Meester) VAN DE VEN. 
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Na het vertrek van hun gezinsleden werden vader OLBRECHTS en grootvader 
ROBBERECHTS nog verplicht de drie gesneuvelde Duitse militairen achteraan in hun tuin te 
begraven. Zij moesten de graven met bloemen versieren en van een houten kruis voorzien, 
waarop de helmen van de overledenen werden geplaatst. Ondertussen staken de Duitsers 
hun woningen in brand. Dat was omstreeks 14.00 uur. 
 
In wanhoop hebben beiden nog getracht met emmers water het vuur te bestrijden, maar hun 
huizen brandden uit. Enkele weken later werden de Duitse militairen ontgraven. 
 
Maandenlang heeft de familie OLBRECHTS in schrijnende omstandigheden in hun 
afgebrande achterkeuken gewoond. De beide gezinnen hebben nadien geen steun of 
schadeloosstelling van de toenmalige bevoegde diensten ontvangen". 
 
Marie VANDERBEKEN overleed te Duffel op 25 november 1992 en werd te Kapelle-op-den-
Bos in aanwezigheid van haar naaste familie in alle eenvoud begraven.  
 
Zij werd nooit officieel gehuldigd voor wat zij deed op 18 mei, inmiddels 50 jaar geleden, reden 
waarom de heer Jules VAN DE VEN op de tentoonstelling ook aan haar aandacht zal 
besteden. 
 
Moge, hierbij aansluitend, deze korte bijdrage meteen postuum aan Marie VANDERBEKEN 
een bescheiden maar oprechte hulde en eerbetoon zijn. 
 
Moge deze korte bijdrage ter gelegenheid van de herdenking van de Bevrijding van Kapelle-
op-den-Bos al haar inwoners en deze van de voormalige gemeenten Nieuwenrode en 
Ramsdonk gedenken, die het slachtoffer werden van de overrompeling en de méér dan vier 
jaar durende bezetting door Duitsland in het naziregime.  
 
 

F. VAN DER JEUGHT. 
Kapelle-op-den-Bos, 8 mei 1994 - 17 mei 1994 

Aanvullingen: 31/7/1994, 2/8/1994, 6/8/1994 en 10/4/2008 


