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Zomerzoektocht 2015 - 70 jaar vrij! 

 

Vanaf 10 mei 1940 sleurden de Duitse legers ons land onverbiddelijk mee in een 
korte, maar helse periode van oorlog die na 18 dagen leidde tot de capitulatie van 
het Belgische leger door koning Leopold III. Wat volgde was een zeer ingewikkelde 
periode waarin de bevolking voor heel wat dilemma’s werd gesteld. Er werden zeer 
diepe wonden geslagen tussen collaborateurs en weerstanders, tussen de zwarten 
en de witten, tussen onderduikers en vrijwillige arbeidskrachten. Deze wonden zijn 
lang nog niet geheeld. Velen vragen zich af hoe het mogelijk was dat de Nazi’s aan 
de macht kwamen. De actualiteit leert ons jammer genoeg dat dergelijke ideologie-
ën nog altijd en overal de kop kunnen opsteken. Laat ons de vrijheid waar zovelen 
voor vochten koesteren en blijven opkomen voor de universele mensenrechten. 
 
Tijdens de zomerzoektocht 2015 -van 1 mei tot 1 oktober gaan we op zoek naar 
sporen, aandenkens en anekdotes die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog.  
De zoektochtboekjes zijn tot 30 september gratis te verkrijgen: 
- In café ’t Veer, Sint-Jozefstraat 35, Tielrode, 
- Bij milieuwerkgroep Ons Streven vzw, Gert Hooftman, Bettehemstraat 40, Tielrode  
(03 711 16 83), gert.hooftman@hotmail.be 
- Via www.onsstreven.be of www.temse.be 
- In het Toeristisch Infokantoor, Markt 1, Temse.   
 
Ingevulde antwoordbladen mogen tot en met 5 oktober 2015 ingeleverd worden op 
dezelfde adressen. Per gezin mogen meerdere formulieren worden ingestuurd. Per 
gezin kan evenwel slechts 1 persoon winnaar worden.  
De prijsuitreiking is voorzien op vrijdagavond 23 oktober 2015 om 20 uur in het 

Gildenhuis, Kaaistraat 10,  Tielrode (einde Pastorijstraat). Onder de aanwezigen 

worden er ook een aantal passende prijzen voorzien. 

 

Wat je zeker nog moet weten :  

- We bezoeken 3 begraafplaatsen. Let op de openingsuren: 8-16 u. (weekend 9-

16 u.) .Het kerkhof in Temse is op vrijdag open tot 19 u. (van ¼ tot 1/10)  

- Je vindt gegarandeerd alle antwoorden langsheen het parkoers. Val  daarom 

aub geen mensen lastig.  

- We trachten je met deze zoektocht een  beetje te vertellen over de tweede 

wereldoorlog. Natuurlijk is deze brochure ver van volledig. We nodigen je dan 

ook uit  om via de vele publicaties meer over deze donkere periode te weten 

te komen: opdat we nimmer zouden vergeten, respect zouden opbrengen 

voor de opofferingen van tallozen en de droom van ‘Nooit meer oorlog’ nog 

meer en beter zouden  koesteren.     

mailto:gert.hooftman@hotmail.be
http://www.onsstreven.be/
http://www.temse.be/
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We starten deze zomerzoektocht aan de Toeristische dienst van Temse.  
Het schitterende gemeentehuis van Temse is getooid met een ode aan ons land. 
Tijdens WO II  kon je dit gedicht ook beschouwen als een aanklacht tegen de Nazi’s.  
 
Vraag 1 : Wat is  het vervolg  op ‘Waar de vrijheid niet aan banden…’ ? 
 
Onder de trappen van het gemeentehuis vind je het memoriaal dat na de Eerste 
Wereldoorlog werd opgericht. Na de bevrijding  in 1945 worden de slachtoffers van 
de tweede wereldoorlog hier ook herdacht.  

Vraag 2 : Welke  gesneuvelde van ‘40-‘45 werd later aan de namen toegevoegd? 

Vraag 3 : Welke mensen werden in 1940 vermist? 

In de Kamiel Wauterstraat 14 zie je de opvallende witte geklasseerde gevel van het 
Volkshuis waar zich vroeger het lokaal van de socialistische arbeiders bevond. 

Vraag 4 : Welk bedrijf met een toepasselijke naam voor het oorlogsgebeuren is nu 
in het voormalige Volkshuis gevestigd?  

Volg de weg naar beneden: Kasteelstraat, met café ‘De Gulden Cop’ aan  jouw  
rechterhand. In deze straat bevond zich op het nu verdwenen huisnummer 44  
tijdens WO II ‘de  Werbestelle’ of het ‘Arbeitsamt’ 

Op weg naar de absolute macht vernietigden de Nazi’s in Duitsland eerst de vakbonden, 

verenigingen en politieke partijen van de arbeiders. Daartoe werd in mei 1935 het Deut-

sche Arbeitsfront o.l.v. Robert Ley opgericht. De Nazi’s trachtten hun eigen vakbond op te 

dringen in België. Zo werd op 4 juni 1942 in de ontvangstzaal van het stadhuis van Sint-

Niklaas een promotievergadering georganiseerd voor deze eenheidsvakbond: Unie van 

Hand- en Geestesarbeiders. Maar 16 mensen daagden op en niemand syndikeerde zich. 

De Werbestelle of Arbeitsam trachtte vanaf september 1940 arbeiders en arbeidsters op 

vrijwillige basis voor de Duitsers te laten werken. Vanaf 6 maart 1942 wordt een verorde-

ning afgekondigd voor verplichte tewerkstelling in eigen land en op 6 oktober volgde één 

voor verplichte tewerkstelling in Duitsland (voor alle mannen van 18 tot 50 jaar en voor 

vrouwen van 21 tot 35 jaar) .Wie dit bevel niet opvolgde werd gezien als werkweigeraar 

en riskeerde strenge straffen. In januari 1943 wordt deze laatste verordening ingetrok-

ken. Van 1942 tot 1944 werden alle mannen geboren tussen 1920 en 1924 opgeroepen 

en in de loop van 1943-1944 werd deze maatregel nog aanzienlijk verstrengd. Mensen 

die weigerden om voor de bezetter te werken werden actief opgespoord. Men schat dat 

ca. 4000 Belgen in Duitsland stierven tijdens hun vrijwillige of verplichte tewerkstelling.  
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Vervolg  jouw weg tot op het rondpunt  beneden de Kasteelstraat.  Neem de eerste 

afslag rechts. (Consciencestraat). Neem de eerste straat rechts (Nijsstraat).  

 

 

 

Vraag 5: Soms gaven de mensen via hun gevel aan tot welke politieke strekking ze 

hoorden. Kun je  de juiste huisnummers uit de Nijsstraat bij deze gevels plaatsen? 

 

 

 

 

 

 

Sla links af en volg de Wilfordkaai. Je merkt hier een fraai vliegtuigje op, dat 

herinnert aan de Vliegweek  in Temse in 1912. 

Vraag 6: Welk model van vliegtuig is op de Wilfordkaai nagemaakt? 

Ondanks alle miserie , was er zelfs in Duitsland plaats voor een sprankeltje hoop en 

grenzeloze liefde. Jozef De Leenheer en de Russische Maria Dudkina uit 

Voroschilowgrad leren elkaar kennen in een fabriek in het Duitse Maagdenbrug. Na de 

oorlog keert Jozef met zijn verloofde terug naar Temse waar ze op 28 september 1945 

huwen. Ze vierden in 2010 hun briljanten (65 jarig) huwelijksjubileum.  

Sinds 1933 woonde de Poolse Jood Jozefowiez Binem in de Nijsstraat (huidig nr. 24). 

Binem werd tijdens WO II opgepakt en op konvooi naar de concentratiekampen gezet. 

Hij wist echter van de trein te ontsnappen. Zijn zuster Estera en haar dochter Sara 

werden in 1942 in Auschwitz vermoord.   

A

  

B
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Rij via de Wilfordkaai verder naar de oude Scheldebrug.  

 
Vraag 7:  Hoeveel pijlers ondersteunen de spoorwegbrug in de Schelde? 

Een geboren Tielrodenaar speelde een niet onbe-

langrijke rol in de overwinning van de Engelse 

luchtmacht (RAF ) tijdens WOII. Ernst-Oscar Tips 

werd op 2 oktober 1893 geboren te Tielrode. Hij 

ontwikkelde gedurende 52 jaar  (van 1908 tot 

1960) nieuwe vliegtuigtypes.  

 

Hij produceert onder licentie van 1932 tot 1940 de 

Fairey Firefly, de Fairey Fox en de Hurricane Mk I, 

die de Belgische militaire luchtvaart zullen 

uitrusten. Net op het moment dat hij de eerste 

Hurricane  wil afleveren aan de Belgische 

luchtmacht breekt WO II uit.  

Na het bombardement van zijn vliegtuigfabriek  op 

10 mei 1940, vlucht hij met zoveel mogelijk perso-

neel, gereedschappen, plannen en documenten 

naar Engeland. Vanaf zijn aankomst wordt hij door 

het Ministry of Aircraft Production geroepen en 

wordt benoemd tot Chief Engineer and Managing 

Director van de Burtonwood Repair Depot.Daarna, 

in 1943, gaat hij over naar Fairey Aviation Co Ltd 

te Hayes, waar hij Chief Experimental Engineer en 

Chief Research Engineer van het nieuw 

departement helikopters wordt benoemd.  

Bij het uitbreken van WO II was er in Temse enkel een spoorwegbrug. De spoorweg en de 

brug vormden een belangrijke schakel in de verdediging van ons land. Het fort van 

Steendorp en de brug van Temse zouden verdedigd worden door de 26e compagnie  van 

het 5e bataljon van Antwerpen onder bevel van Cdt .G. Burgun. Door het brutale offensief 

van de Duitse troepen trokken duizenden geallieerde soldaten zich over de brug uit Klein –

Brabant terug op 17 en 18 mei 1940. Een aantal infanteriedivisies worden vanuit het 

station van Temse met de trein  vervoerd , maar de meeste troepen moeten hun tocht via 

de weg verder zetten. De  26e Compagnie wordt van de verdediging van het fort en de 

brug ontheven en moet zich terugtrekken naar Zele. Op 18 mei 1940 omstreeks 19 uur – 

nadat de laatste Belgische troepen Klein-Brabant verlaten hebben-wordt de brug door 

Belgische troepen vernietigd.  
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Vraag 8: Wat is de laatste naam op de plaat die de inhuldiging van de 365 meter 
lange en  25 meter brede brug? 
 
Keer terug naar de Wilfordkaai. Je vindt er de imposante herberg ‘Temsica’.  Sla hier  
rechtsaf (Consciencestraat) en volg deze straat tot aan het rondpunt. Neem de 
derde afslag  en rijdt links van het tunneltje omhoog naar de Stationsstraat. Voorbij 
de hoek, verraden  prachtige gevels hoe belangrijk deze straat , de spoorweg en het 
station voor WO II voor Temse waren.  

 

Sla op de Guido Gezelleplaats links af (August Wauterstraat).  Je merkt meteen de 
belangrijke kledingzaak Hauman. Hier woonde verzetsstrijder Philémon Hauman.  
Sla links de Philémon Haumanstraat in. 
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Vraag 9 : Wat  verkocht men vroeger in huisnummer 59? 
 
Op het einde van de Philémon Haumanstraat kom je opnieuw op het rondpunt. 
Neem nu de vierde afslag en vervolg je weg door het tunneltje onder de N16. Sla bij 
het park rechtsaf en parkeer je fiets in de fietsenstalling van het Scheldebad. Op 13 
april 2015 werden in het Scheldepark infoborden geplaatst. Je vindt deze o.a. voor 
het Scheldebad. Op één van deze borden vind je een anekdote over WO II.  
 
Vraag 10 : Hoe werd de moeder van Esther Buytaert gedwongen  om voor de 
Duitsers te koken? 

Philémon Hauman (°20/10/1917) -wiens foto op de voorpagina staat- was beroeps-

militair. Hij nam als onderluitenant bij de artillerie deel aan de 18 daagse veldtocht. Na 

zijn vrijlating uit het krijgsgevangenkamp van Beverlo, werd hij bediende bij Winterhulp 

in Temse. Hij sloot zich aan bij het verzet tegen de Duitse bezetters. Hij was lid van de 

Nationale Koninklijke Beweging (NKB) en van het Geheim Leger. Door verraad werd hij op 

een grote vergadering van het Geheim leger op 9 oktober 1942 door de Duitsers gearres-

teerd. In 1943 wordt Philémon Hauman gedeporteerd naar het concentratiekamp van 

Neuengamme (bij Hamburg). In oktober 1944 vond in het bureau van het SS-Wirtschafts- 

und Verwaltungshaupamt (SS-WVHA) te Berlijn een vergadering plaats van alle concen-

tratiekampcommandanten over de liquidatie van de kampen. Dit om te voorkomen dat 

de oprukkende geallieerden achter de gruwelijke misdaden van het naziregime in de 

kampen kwamen. De gevangen van Neuengamme worden in april 1945 op schepen in de 

golf van Lübeck samengedreven. Hauman wordt op 26 april op de Cap Arcona gezet. De 

Duitsers leggen deze gevangenenschepen tussen hun militaire vloot . In de namiddag van 

3 mei 1945 bombardeert de Engelse RAF de schepen. De Cap Arcona wordt getroffen en 

verandert in een vuurzee. Gevangenen die trachten te ontsnappen worden door de 

Duitsers genadeloos doodgeschoten vanop kleinere boten. De weinige gevangenen die de 

kust bereiken, worden door Duitse patrouilles afgemaakt. Slechts 350 van de 2800 

gevangenen op de Cap Arcona overleefden dit inferno. Op 3 mei 1945 verliezen ruim 

7000 gevangenen het leven in de golf van Lübeck. Enkele uren later bevrijden Engelse 

grondtroepen de laatste gevangenen. Op 4 mei capituleren de Duitse troepen in het 

noorden van Duitsland. Eén dag te laat om de ramp in de golf van Lübeck te voorkomen. 

Verrader René M. krijgt van de Krijgsraad op 13 december 1946 de doodstraf (bevestigd 

op 25 november 1947). Tijdens de repressie worden in België 242 collaborateurs gefu-

silleerd (2940 personen waren ter dood veroordeeld). Op 8 augustus 1950 werd de Duitse 

oorlogsmisdadiger Philipp Schmitt, kampcommandant van concentratiekamp Breendonk, 

in Hoboken gefusilleerd. Hij was de laatste wiens doodvonnis in België werd uitgevoerd. 

Het kasteel wordt net als in de Eerste Wereldoorlog in 1940 door de Duitsers opgeëist 

om er soldaten te legeren.  
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Verlaat het Scheldepark en sla rechtsaf, volg het fietspad rechts naar de 
Fonteinstraat. Neem de eerste straat links: de Brigade Pironstraat.  

De Brigade Piron bestond uit ruim 2200 gevluchte Belgische en Luxemburgse soldaten en 

werd opgeleid in Tenby, Wales. Pierre Dufrane nam met 3e Regiment Ardense Jagers uit 

Vielsalm deel aan de achttiendaagse veldtocht. Hij werd eind mei in Vinkt krijgsgevangen 

genomen. Na enkele maanden wist hij samen met een kameraad te ontsnappen uit 

Stalag XIII bij Nuremberg. Met valse papieren slaagde hij er in om Frankrijk te doorkrui-

sen. Hij nam hierbij grote risico’s. Hij sloot zich in 1941 aan bij het Franse Vreemdelingen-

legioen bij Rodéz. Hij nam deel aan de verschillende veldtochten waaraan de Legionairs 

deelnamen met als voornaamste de veldtocht van Tunesië (17 nov.1942 - 13 mei 1943). 

In april 1943 slaagt hij er in om aan te sluiten bij de Britse en Belgische strijdmachten. Hij 

nam deel met alle campagnes van de Brigade Piron in Normandië, België en Nederland.  

 Eind december 1944 werd de Brigade Piron gereorganiseerd in het Waasland. Zij kreeg 

in januari 1945 de naam van ‘1e Brigade van de Bevrijdingsinfanterie’. Het hoofdkwartier 

werd te St.Niklaas gevestigd, in de kazernestraat (kazerne Weyler) samen met het 1e 

bataljon onder bevel van Emile Janssens. Marcel Van Horen had zijn 2e bataljon in 

Hamme gevestigd. De Staf van het 3e bataljon o.l.v. Maurice Poncelet was gelegen aan 

de Grote Markt in Temse in het huis van de overleden burgemeester Frans Boel (huisnrs. 

17-18) . De manschappen waren her en der verspreid in de gemeente, een deel van het 

bataljon verbleef in het kasteel, andere verbleven in de plaatselijke scholen. Onderoffi-

cieren en officieren namen hun intrek bij particulieren. Sgt. Pierre Dufrane had een 

onderkomen gevonden bij de heer Hellebaut. Deze woning bevindt zich aan het begin van 

de Hoogkamerstraat te Temse. Het gebouw is momenteel de muziekacademie.   

Tijdens een bal in een zaal boven de Gulden Cop leert Sg. Pierre Dufrane, Lucienne 

Verhulst kennen. Ze huwen op 27 november 1945. 
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Op het einde van de Brigade Pironstraat, sla rechts af (Sint-Jorisstraat). Sla bij de 
verkeerslichten rechtsaf (Krijgsbaan). Volg het fietspad op de Krijgsbaan tot aan het 
Fort van Steendorp (afstand 2.1 km) - eerste kasseibaantje aan uw rechterhand. 
 

Het Fort van Steendorp is uit meerdere standpunten zeer waardevol. Meerdere  
organisaties streven naar de instandhouding van het fort en de omgeving. 
Vraag 11 : Welke organisatie  hoort er bij dit logo? 

 
 

Volg het kasseibaantje tot aan het hek bij de brug over de gracht rond het fort. 

 

Vraag 12: Ligt het zware betonnen brokstuk naast de toegangspoort van  het fort,  
horizontaal, vertikaal of schuin? 
 
Keer via de kasseibaan terug naar de Kapelstraat. Volg de Kapelstraat tot bij  het 
monument voor de gesneuvelden bij het grote appartementsgebouw.  
 
Vraag 13: Hoeveel gesneuvelden uit WOII telt Steendorp? 
 

Sla voor het appartementsgebouw rechtsaf (Sterstraat). Volg de Gelaagstraat rechts. 
Neem de eerste straat rechts (Kerkhofstraat.) Stop bij het oude kerkhof van 
Steendorp. Parkeer je fiets (onder het afdak aan de overkant van de straat – dit is 
een luzzie of droogloods). Neem de middengang van het kerkhof. Helemaal op het 
eind zijn jongens uit Steendorp begraven die tijdens WO II gesneuveld zijn.  

In 1924 wordt Fort Steendorp als vestingwerk gedeclasseerd, nadat het nog even 

gebruikt werd als kazerne. Eind 1928 wordt Fort Steendorp een militaire fabriek voor de 

productie van oorlogsgassen en gasfilters voor gasmaskers en luchtverversingmachines. 

In mei 1940 wordt de fabriek ontruimd. Hierbij laat men duizenden liters alcohol die 

gebruikt werden in het productieproces van gifgassen in de gracht lopen. De eerste 

Duitsers die het Fort bezetten behoren tot de cavalerie. Eind 1943 wordt het fort een 

munitiedepot van de Marineflakabteilung.  Op 4 september 1944 brengen de Duitsers 

alvorens hun aftocht nog de munitie die in het fort opgeslagen is tot ontploffing. Het 

hoofdfrontgebouw en de fabriek worden hierdoor volledig vernield. Omwonenden 

schuilen in het fort tijdens de bombardementen met V1 en V2 eind 1944 en begin 1945. 

Het fort krijgt echter een voltreffer te verduren. Naast de toegangspoort zie je een 1 

meter dikke betonnen brokstuk  liggen. 
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Vraag  14: Wie stierf niet tijdens de achttiendaagse veldtocht? 
 
Links achteraan bevindt zich het graf van Hector De Roeck. Op dit graf staat de boeg 
van een binnenschip.   
 
Vraag  15: Wat vermeldt men bij de sterfdatum van Hector? 

 
 

Verlaat het kerkhof. Volg de Kerkhofstraat tot aan de Kapelstraat. Steek de Kapel-
straat voorzichtig over en rij naar links, richting Temse. Neem voorbij het fort de 
eerste weg links (Negenoogstraat). Blijf deze volgen en neem vervolgens de Oost-
berg (rechts) en Fonteinstraat die in het verlengde van deze weg ligt. Je komt zo bij 
het park van Temse. Steek voorzichtig de Sint-Jorisstraat over. Zo kom je in de Park-
laan. Volg de Parklaan tot voor het station, draai met de bocht rechts mee. Sla 100 
meter voor de viaduct linksaf (Spoorweglaan). Rijd onder de viaduct en sla 10 meter 
na de viaduct de weg rechts in. Sla op het einde van de weg het wegeltje links in 
(Vlietdam). Volg deze wegel langs de beek (de Vliet) tot aan een smalle weg 
(Kattebrug). Sla rechtsaf. Neem de eerste kiezelweg  links. Je bevindt je nu op het 
Werk van de Akker. 
 

De meeste binnenvaartschepen werden tijdens WOII  gevorderd door de Kriegsmarine, 

Wehrmacht en de Luftwaffe. Dikwijls voeren twee soldaten op de schepen mee. Zij 

hielden de gang van zaken en het schippersgezin in het oog tijdens het varen. Soms 

kwam het tot een heftig meningsverschil tussen de Duitse krijgsmachten onderling, om 

hun eigen vrachten te laten vervoeren door een bepaald binnenschip. Dan kwamen de 

hoge officieren aan te pas met hun officiële papieren. De binnenschepen moesten dan 

kobalt, vliegtuigonderdelen en andere legermaterialen vervoeren voor de Duitse bezetter. 

Als betaling kreeg het schippersgezin extra voedingsbonnen of een extra uit de Duitse 

gaarkeukenvoorraad. De binnenschippers waren met hun schip opgeëist, maar wie zijn 

taak volbracht tegenover de Duitsers, moest niets vrezen.  

Het Werk van den Akker en den Haard was de koepelorganisatie achter de meeste volks-

tuinen in België. De organisatie was een initiatief van prominente katholieken. Zij zagen 

de volkstuinen als een middel om arbeiders uit de verderfelijke invloeden van het stads-

leven te houden: alcoholisme, moreel verval, en familiaal geweld. Dit resulteerde onder 

meer in lokale verboden om op zondag in de tuin te werken. Het ledenaantal piekte 

tijdens de wereldoorlogen: 180.000 in 1918 en 400.000 in 1943. Deze snelle groei was te 

verklaren door de voedselschaarste en door het feit dat de leden van de vereniging 

bevoorraad werden met tuinbouwzaden, pootgoed, meststoffen, grondverbeteringsmid-

delen en zelfs met brandstof. Braakliggende nijverheidsterreinen werden in teelt 

gebracht en de groenten die gekweekt werden, waren vrijgesteld van leveringsplicht. Zo 

hadden de leden een extra aanvulling van hun karige voedselrantsoenen.  
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Volg de kiezelweg tot aan de Veldstraat. 
Steek deze voorzichtig over en rijd in de 
tunnel onder de N-16 (Verbindingsstraat). 
Sla vervolgens rechtsaf (Gebroeders 
Boellaan). Sla rechtsaf (Vroonhof-laan). 
Neem de hoofdingang van het kerkhof. 
Links bevindt zich een fietsenstalling. 
Begeef je te voet naar het grote 
calvariekruis in het midden van het kerkhof 
links.  
 

 

Vraag 16: Welke belangrijke geestelijke(n) verloor Temse tijdens WO II?  
Vlak voor het grote kruis tref je het erepark van Temse aan. Hier werden enkele 
gesneuvelden uit WO II en weerstander Philémon Hauman begraven.  
 
Vraag 17: Welk voorwerp zie je op de kraag van de soldaat links van de 
gedenkplaat? 
 
Ga nu richting N-16 (naar de gele installatie van Interbeton). Je treft hier het 
herdenkingsmonument voor de burgerslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in 
Temse aan.   
 
Vraag 18: Hoeveel mensen worden op het monument voor de burgerlijke 
oorlogsslachtoffers herdacht? 
 
Vraag 19: Wie was het eerste burgerlijke oorlogsslachtoffer dat er in Temse in 
WOII  te betreuren viel? 
 
Ga nu naar het voorste deel van het kerkhof van Temse.  Vlakbij het hek van de 
Gasthuisstraat vind je het graf van oorlogsburgemeester Jules De Frangh (Vak L laan 
II nr 7). 
  
Vraag 20: Hoe merk je dat Jules De Frangh Vlaamsgezind was? 
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Keer terug naar jouw fiets. Verlaat de begraafplaats en sla rechtsaf. Steek de 
Gasthuisstraat over. Rij even naar links en sla dan rechts de Gebroeders Van 
Raemdonckstraat in. Steek op het einde van de Gebroeders Van Raemdonckstraat 
het kruispunt over. Je komt zo in de Clemens De Landsheerlaan. Volg deze straat 
verder -je komt zo in de Pieter Dierickxlaan  terecht.  Verlaat de Pieter Dierickxlaan 
in de bocht en neem de verbindingsweg tussen het containerparkje en het 
speelpleintje recht voor jou.  Sla linksaf in de Welvaartlaan. Sla de tweede straat 
rechts in (Hendrik Heymanlaan). 

Jules De Frangh woonde in de Kasteelstraat 32. Hij was behanger. In oktober 1938 stond 

hij bij de gemeenteraadsverkiezingen op de 5e plaats van de concentratielijst van 

katholieken en het VNV (Vlaams Nationaal Verbond) en werd rechtstreeks verkozen. Met 

de überalterungsverordnung van 7 maart 1941stelde de Nazi’s dat alle burgemeesters en 

schepenen, ontslagen werden wanneer ze 60 jaar werden, en bij voorkeur vervangen 

moesten worden door jonge VNV’ers. De toenmalige burgemeester, Frans Boel, geboren  

op 27 oktober 1876 mocht ondanks zijn hoge leeftijd toch aan de macht blijven. Toen 

Frans Boel op 15 oktober 1943 overleed, nam Jules De Frangh zijn functie over. Zijn 

aankondiging verscheen maar in het Belgisch Staatsblad van 2 juli 1944. Op 9 september 

1944 werd Jules De Frangh met andere collaborateurs opgepakt en geïnterneerd in 

Lokeren. Hij was dus officieel  maar 2 maand  burgemeester van Temse. Hij kreeg een 

proces en werd veroordeeld tot 1 jaar gevangenis. Dit kwam precies overeen met de tijd 

die hij in voorhechtenis zat. Geboren Temsenaar Clemens De Landsheer was eveneens 

oorlogsburgemeester in Kaaskerke(West-Vlaanderen). 

Oostfrontstrijders 

Rik De Meester (Temse, 1918 - Brasschaat, 

1994), bakkerszoon, kajotter, bediende op de 

Boelwerf, meldde zich in 1942 als oostfrontstrij-

der. Na de oorlog werd hij bij verstek tot 12 jaar 

hechtenis veroordeeld. Meer dan 4 jaar bleef hij 

krijgsgevangen in Rusland. In 1949 keerde hij 

naar België weer. Na zijn vrijlating in juli 1950 

vestigde hij zich in Zele. Hij integreerde zich in 

het maatschappelijk leven als verzekeraar. Het 

erepark in Stekene, opgericht in 1968 en gewijd 

aan de gesneuvelde oostfrontstrijders, kwam 

vooral onder zijn impuls tot stand. Aanvankelijk 

was hij voorzitter van de afdeling Waasland van 

het Sint-Maartensfonds (dat de gewezen 

oostfrontstrijders verenigt); vanaf 1969 (en tot 

zijn dood) was hij nationaal voorzitter. 
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Neem de tweede straat links (Vredestraat !). Neem op het einde van de Vredestraat 
het dubbelfietspad links (Hoogkamerstraat). Steek bij de eerste straat rechts de 
Hoogkamerstraat over en rij in de Roeland Lefèvrestraat. Neem de eerste straat 
rechts (Rozenlaan). Neem de eerste straat  rechts (Tulpenlaan). Blijf de Tulpenlaan 
volgen tot waar ze een rechte bocht maakt. Sla hier rechts de voetwegel in en rijd 
langs de wegel naar de Smesstraat. Sla in de Smesstraat rechtsaf en neem de eerste 
straat links (Oversprongstraat). 

 

Heyman startte zijn carrière als onderwijzer en werd nadien actief binnen de christelijke 

vakbond. Hij was voorzitter van het ACW (1923-1927 en 1932-1946), onderbroken 

wanneer hij minister van nijverheid, arbeid en sociale voorzorg wordt (1927-1932). Hij 

werd in 1933 burgemeester van zijn geboortestad Sint-Niklaas. Hij nam in 1940 ontslag 

en vervulde tijdens de oorlog geen publieke functies. In Sint-Niklaas werd hij vervangen 

door oorlogsburgemeester Van Haver. Rond 8 juni 1944 nam politiecommissaris Cryns --

zeer actief in het verzet- contact op met Hendrik Heyman en raadde hem aan onder te 

duiken omdat hij vermoedde dat de bezetter Heyman zou arresteren als gijzelaar. Bij de 

bevrijding nam Hendrik Heyman zijn functie als burgemeester opnieuw op.  

Major Ch. Kerr Smiley van het Civil 

Affairs Detachement (links), 

commissaris Adolphe Cryns 

(midden) en Burgemeester 

Hendrik Heyman (rechts), op 9 

september 1944 bij de bevrijding 

van Sint-Niklaas  

(Bron: Mevr. F. Cryns - Hommelen (Sint-

Niklaas) 

Tijdens de oorlog lijdt de bevolking honger. Daarom wordt in 1941 de Boerenwacht  

opgericht. Dit vrijwilligerskorps bewaakt de velden en beschermt de hofsteden  in  

samenwerking met de veld- en boswachters. Bij verordening van de Secretarissen-

Generaal werd bewapening toegelaten vanaf 1942. De regering in ballingschap erkende 

deze organisatie niet. De landbouwers vinden dat ze veel te veel werk hebben om naast 

hun dagtaak ook nachtelijke patrouilles te lopen. 



16 
 

Rij de Oversprongstraat en sla op het einde zeer voorzichtig links af (Ruisstraat). 
Neem na 590 meter voorbij huisnummer 56, de voetweg rechts (dit is in een flauwe 
bocht van de Ruisstraat). Blijf deze voetweg volgen tot de Molenstraat. Sla 
voorzichtig af naar links en neem de eerste voetweg rechts. Volg deze weg naar de 
Kerkstraat. Daarvoor moet je aan het  kasteelpark rechts afslagen. Zo kom je in de 
Kerkstraat. Steek deze voorzichtig over en neem de voetweg in het verlengde van 
jouw weg. Sla vlak voor het domein Roomacker links af.   
 

 

 

Je hebt hier een spectaculair uitzicht over  de Schelde- en Durmevallei . Op deze plaats 

werd op vrijdag 30 juli 1943 om 9u40 de Amerikaanse bommenwerper Lucky Lady II 

neergehaald door het Duitse Jachtvliegtuig van Fw Ernst Christof van de 1./JG 26.  Hij zou 

later op de dag zelf sterven bij een luchtgevecht. Lucky Lady II was een Amerikaanse B-17 

bommenwerper, een zgn. vliegend fort. Met een 40- tal andere toestellen steeg het in de 

vroege ochtend van 30 juli 1943 op vanop het vliegveld van Snetterton Heath in het Britse 

Norfolk voor het bombarderen van de Fieselerfabrieken in Kassel, die jachtvliegtuigen 

produceerden. Eerst boven Vlissingen, daarna boven Sint-Niklaas werd het toestel 

getroffen door afweergeschut, waardoor het genoodzaakt was de groep te verlaten. 

Boven Tielrode werd het neergehaald door Duitse jagers. Vijf van de 10 bemanningsleden 

kwamen om (KIA Killed In Action). De andere 5 werden door de Duitsers krijgsgevangen 

genomen (POW Prisoner Of War). 
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Hou links in de wegel en verlaat het domein Roomacker in de Hofstraat. Sla linksaf 
en daal af naar Tielrode. Sla op het eind van de Hofstraat rechts af en rij langs het 
fietspad in de Gentstraat en de Legen Heirweg naar Elversele. Neem op de rotonde 
de derde afslag (in het verlengde van de Legen Heirweg). Dit is de Dorpsstraat. Hou 
even halt bij de Priester Poppeschool aan uw rechterkant.  
 
Vraag 21: In welk jaar werd het nieuwe klooster van de Jozefienen in dienst  
genomen?  

 

 

Winterhulp België was een hulporganisatie die bestond uit een samenbundeling van de 

werkzaamheden van het Rode Kruis van België, het Vlaams Kruis, het Nationaal Werk 

voor Kinderwelzijn en het Nationaal Werk voor Oudstrijders en Oorlogsinvaliden.  De 

hulpacties van Winterhulp-België stonden onder toezicht en bescherming van het 

Internationale Rode Kruis in Genève. Tijdens de eerste oorlogswinter was Winterhulp 

reeds actief, nadat ze op 29 oktober 1940 door een besluit van de secretarissen-

generaal officieel was opgericht. 

Winterhulp België richtte zich op hulp aan zieken, zwangere vrouwen, kinderen en 

minderbedeelden en zette zich in om de schadelijke gevolgen van de oorlog en de 

bezetting voor de volksgezondheid tot een minimum te beperken. De organisatie 

verstrekte voornamelijk versterkende middelen zoals soep, melk, vitaminen, 

kledingstukken en kolen. Af en toe werd in alle scholen een bedeling gedaan van een 

voedzame versnapering die niet meer in de handel te vinden was, zoals een appelsien, 

een banaan, een reep chocolade, een bolletje marsepein of een dragee met 

levertraan.Een gunstig gevolg was dat gedurende de vier oorlogsjaren de gemiddelde 

kindersterfte in België lager lag dan vóór de oorlog en ook lager dan gedurende het 

eerste jaar na de oorlog. 
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Fiets verder tot aan de kerk van Elversele. Sla aan de kerk rechtsaf en rij tot aan het 
de begraafplaats van Elversele.  Parkeer je fiets en ga op het kerkhof naar links. Je 
vindt links op de begraafplaats  het graf van Frans August De Kerf (° Bazel, 
2.06.1900) en zijn zonen Amedé (° Elversele, 10.02.1924) en Alfons (° Elversele, 
26.11.1925). Het drietal werd om nog onopgehelderde redenen in de vroege 
morgen van  4 september 1944 gevankelijk weggevoerd door terugtrekkende Duitse 
militairen en op diverse plaatsen langs de staatsbaan geëxecuteerd. 
 

 
 

Bevrijdingsstoet  in Elversele. Wagen met het drama van vader en broers De Kerf.  
 
Vraag 22:  Wat is er volgens het grafopschrift met de vader en zonen De Kerf 
gebeurd? 
 
Vraag 23:  Welk kind van het gezin heeft de moordpartij overleefd?  
 

Het nemen en executeren van gijzelaars was een terreurtechniek die de Duitsers zowel 

in WO I als in WO II toepasten. Na een bomaanslag tegen het Arbeidsambt in Sint-

Niklaas op 23 november 1942 werden in Sint-Niklaas 12 gijzelaars genomen. Prof. 

Victor Leemans uit Stekene was tijdens de  oorlog secretaris-generaal van Economische 

zaken. Hij slaagde erin om bij H. von Craushaar, vice-voorzitter van het militair bestuur, 

in 1943 de definitieve vrijlating te verkrijgen van alle Waaslandse gijzelaars uit Watten 

bij Saint-Omer (Frankrijk).  Daaronder bevond zich onder meer Georges Hebbinckhuys 

oorlogsvrijwilliger van WO I, apotheker en later ook burgemeester van Temse (1947-

1952). Op 24 september 1943 ontvangt hij van hen een dankbrief, ondertekend met 66 

namen. 
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Verlaat het kerkhof en rij terug naar de kerk. Even om de hoek staat een 
informatiepaneel. 

Vraag 24 : Wat gebeurde er in de oorlog met de kerk van Elversele? 

Steek de Dorpstraat over en rij de Hof ter Elstlaan in. Op het einde van deze straat  

bevindt zich  links een voetweg. Neem deze voetweg. Op het einde van de voetweg 

(Godevaert Braemstraat) sla linksaf en neem vervolgens de eerste voetweg rechts. 

Je komt zo aan de N-41. Sla rechtsaf en volg het fietspad. Hou rechts aan (Pontweg 

en rij zo naar de oude Mira-brug. Neem voor de brug het jaagpad links op de 

Durmedijk. Rij nu richting Tielrode onder de nieuwe brug van de N41. Blijf de 

Durmedijk volgen tot voorbij de woningen aan de Durmestraat. Verlaat hier de 

Durmedijk en neem het grindpad en de zandwegel (Kaaiwegel) (volg de wegwijzers 

van de Roomakkerwandeling). Sla vlak voor het zuurstofstation van Air Liquide 

rechts af. Je komt in de Bettehemstraat. Sla voorzichtig rechtsaf en neem de eerste 

straat links (Kaaistraat). Passeer de fietssluis.  Hou even halt bij huisnummer 9 op de 

hoek van de huizenrij. 

 

Vraag 25: Welke onverwacht symbool voor een voormalig socialistisch  lokaal zie 

je meermaals op het siersmeedwerk  boven de dichtgemetselde deur op de hoek 

van dit huis? 

Vervolg je weg langs de Kaaistraat. Je passeert nu de Gesubsidieerde Vrije 

Basisschool van Tielrode. 

In 1927 werd in dit gebouw de socialistische boekerij ‘Lode Zielens’ opgericht als niet 

erkende bibliotheek. Hier bevond zich herberg ‘De Ster’ en die was het eerste  

partijlokaal voor de Socialistische partij.  

Tijdens de oorlog werden een aantal boeken  in beslag genomen door de Duitsers en 

vernietigd. Een ander deel, in bruikleen gegeven door partijleden, werd terug genomen 

door de eigenaars. Zo werd de werking onmiddellijk stilgelegd. 

In mei 1940 werd de meisjesschool van Tielrode enkele dagen bezet door Franse 

troepen. In de winter van 43-44 werden 4 klassen gebruikt als gevangenis voor 

Russische krijgsgevangenen. Deze krijgsgevangenen werden als slaven en 

dwangarbeiders ingezet bij militaire bouwwerken van de Duitsers. Velen zouden  tijdens 

de oorlog omkomen. 
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Op de hoek van de Kaaistraat bevindt zich het voormalige klooster van de 

meisjesschool. 

Vraag 26: Boven de  deur in de Sint-Jozefstraat bevindt zich een heiligenbeeld.  

Wat mankeert er aan dit beeld? 

Rij via de Sint-Jozefstraat naar de kerk van Tielrode (dus linksaf als je uit de 

Kaaistraat  komt).  Hou even halt bij de gedenkplaat aan de kerk. 

Vraag 27:  Welk cijfer komt het meest voor op de gedenkplaat op de kerk?  

Vraag 28:  Tot welk eskadron (squadron)  behoorde het vliegtuig dat boven 

Tielrode werd neergeschoten? 

Sla voorbij de kerk rechtsaf (Antwerpse steenweg). 

 

Volg de Antwerpse Steenweg  tot op het eind. Volg Huis ten Halve (rechts). Volg het 

fietspad tot in Temse. Vlak voorbij het Waesmeer staat er aan jouw rechterkant een 

wit Heilig Hart beeld.  

 

Vraag 29: Op welke dag ontsnapten de mensen in Tielrode aan de vreselijke 

gevolgen van een V1? 

Op huisnummer 50 woonde Jacques Boel. Hij nam tijdens zijn legerdienst deel aan de 18 

daagse veldtocht en werd in Duinkerken gevangen genomen. Hij ontsnapte en kwam te 

voet naar Tielrode.  

Tijdens W.O. II wist Jules Boel de grote meerderheid van zijn personeel te onttrekken aan 

de verplichte tewerkstelling in Duitsland. 

 

Het Vergeltungswaffe (Vergeldingswapen) 

Zowel de V1 als de V2 werden tijdens de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld door de 

Duitsers. Daarvoor bouwden ze in Peenemünde (helemaal in het noorden van Duitsland, 

niet zo ver van de Poolse grens) een geheime militaire basis. Hier werden naast de V – 

bommen ook andere wapens gebouwd. 

Na de bevrijding wreekten de Duitsers zich  met deze wapens tegen de geallieerden en 

trachtten ze de haven van Antwerpen te vernietigen. Bij deze aanvallen zouden nog 

tientallen gewond of gedood worden.   
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Volg het fietspad op Cauwerburg tot aan de Orlaylaan  (derde straat rechts). Dit is de 

grote toegangsweg naar de voormalige Boelwerf.  Blijf het fietspad volgen tot aan 

het hek van de watersportvereniging. Steek hier voorzichtig over en rij naar de 

Scheldedijk. Sla links af en rij richting Temse. 

Vlakbij de  Scheldedijk bevond zich hier in de oorlog de zwemkom van Temse. 

 

  

Het plein tussen de twee grote bruine appartementsgebouwen is genoemd naar 

Joris Van Damme.  Hier gebruikt men echter zijn roepnaam op de 

straatnaambordjes.  

 

Vraag 30: Wat is de roepnaam van Joris Van Damme, die na de oorlog de Boelwerf 

leidde? 

Volg de Scheldedijk tot aan de Dijkstraat, sla  linksaf op de Markt. Zo bereik je het 

start- en eindpunt van deze zomerzoektocht.  

Boelwerf en collaboratie 

De eigenaar van de Boelwerf, Frans Boel,  bleef in functie  als burgemeester en bouwde 

tijdens de oorlog schepen voor de Duitse bezetter en firma’s die voor de Duitsers werkten. 

Anderzijds konden daardoor menig inwoners van de omliggende gemeenten op de 

scheepswerf blijven werken en werden ze niet gedwongen om in het buitenland te gaan 

werken. Omwille van hun zware arbeid kregen de arbeiders een goed loon en extra 

rantsoenbonnen. Tijdens WO II wordt een deel van de polder opgespoten voor de 

uitbreiding van de Boelwerf.  Op het einde van de oorlog zal de zoon van Frans Boel 

beschuldigd worden van economische collaboratie en gaat de werf over op de 

schoonzoon van  Frans Boel, Joris August Van Damme.  Joris Van Damme  is beheerder 

van de «Etablissementen A. Van Damme» te Eeklo en — door zijn huwelijk — tevens 

afgevaardigde beheerder van de scheepstimmerwerven Boel te Temse.   Zijn vader Lionel 

Désiré Van Damme was fabrikant aan de Tieltsesteenweg in Eeklo. Lionel Van Damme 

werd in 1939 gemeenteraadslid en, bij koninklijk besluit van 10 februari 1939, 

burgemeester van Eeklo.  Zijn inhuldiging greep plaats op 19 februari 1939. Tijdens 

Wereldoorlog II door de Duitsers in zijn ambt geschorst, hernam hij zijn functie bij de 

bevrijding, op 15 september 1944.  Zijn gezin telde vier kinderen. 
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