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Kapelle-op-den-Bos - 14 November 1918 
 

        F. VAN DER JEUGHT 

 
De publicaties, voordrachten, tentoonstellingen e.d.m. over de 
Boerenkrijg 1798-1998 kregen vorig jaar -terecht- heel wat 
aandacht en overschaduwden enigszins de herdenking van het 
einde van de Eerste Wereldoorlog, tachtig jaar geleden. Zo ook 
te Kapelle-op-den-Bos. 
 
Deze bijdrage wil deze leemte opvullen te meer omdat Kapelle-
op-den-Bos aan de Wapenstilstand een bijzondere en tragische 
herinnering overhoudt: wat het begin had moeten zijn van 
herstel en wederopbouw, werd drie dagen later op een 
dramatische wijze verstoord. 
 
Op 14 november 1918 om halfacht explodeerde munitie in een 
treinwagon. Twintig personen, jong en oud, kwamen om. Velen 
werden gewond. 
 
Deze gebeurtenis is bij vele (oudere) Kapellenaren nog gekend; 
enkelen herinneren zich nog namen van slachtoffers of van hun 
familie. Maar details vervagen. 
 
Aansluitend op de herdenking van 80 jaar einde van de Grote 
Oorlog, lijkt het dan ook gepast, deze gebeurtenis te Kapelle-op-
den-Bos in herinnering te brengen. Om een vergetelheid goed te 
maken. 
 

Het dagelijks leven in Kapelle-op-den-Bos tijdens de Eerste Wereldoorlog was 
ongetwijfeld voor vele inwoners ronduit ellendig. Als represaille op de weerstand die zij op 4 
september 1914 in de onmiddellijke omgeving van de gemeente hadden ondervonden, staken 
de oprukkende Duitse troepen de woningen in brand. Van de 300 huizen, die het centrum van 
het dorp uitmaakten, brandden er 235 af. De kerk en de kostschool Bemus werden hierdoor 
eveneens grondig vernield. Om zich uit de nood te redden woonden gezinnen, zelfs tijdens de 
winter, onder afdaken tegen de afgebrande mureni. 
 

Hendrik van de Ven wijdde over de Grote Oorlog enkele regels aan de gebeurtenis van 
donderdag, 14 november 1918. Hij verhaalt dat in het station een munitietrein stond, die door 
één of andere onvoorzichtigheid ontplofte, waarbij vele zwaargewonden en 19 doden vielenii. 
Maar in werkelijkheid ging het om 20 dodelijke slachtoffers. 
 
Een getuigenis 
 

Tijdens de voorbereiding van deze bijdrage deelde Kris De Goeyseiii  mee dat Martha 
Verbruggen, weduwe van Pieter Wauters de ramp als kind had overleefd. Door bemiddeling 
van Paul Peetersiv, die ik hiervoor van harte dank, was zijn schoonmoeder onmiddellijk bereid 
een avond vrij te maken. 
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Het verhaal dat zij deed, waarvoor ik haar bijzonder dankbaar ben, liet een diepe 
indruk na, die moeilijk in de synthese die hier volgt kan weergegeven worden. Uiteraard is dit 
verhaal over de gebeurtenissen van 14 november 1918 éénentachtig jaar later vastgelegd. 
Maar het is de eerste (en wellicht de enige) maal dat dit gebeurt terwijl deze getuigenis hoe 
dan ook een belangrijke informatiebron is naast de genealogische gegevens. 
 

Dat de gebeurtenis op Martha Verbruggen als kind een enorme psychische impact 
heeft gehad lijdt geen twijfel. Het was dan ook niet te verwonderen dat zij op een bepaald 
ogenblik haar verhaal stopte en zegde dat zij nu nòg kon voelen hoe zij over mensen liep toen 
zij gans verschroeid en verblind van de plaats wegvluchtte. 
 

Haar verhaal gaat als volgtv: 
 

Ons gezin woonde op de hoek van de Wipstraat en Mechelseweg 
waar mijn ouders een hotellerie hielden, een restaurant en een 
staande wip hadden. Ik  was 8 jaar geworden van februari dat 
jaar 1918. 
 
De Duitsers moesten in november vluchten; de mensen hier 
leefden in een euforie. Ik had reeds enkele dagen een tricolore 
strikje in mijn haar dat mijn moeder voor mij had gemaakt. 
 
Op het spoor hadden de Duisters wagons laten staan; hoeveel 
kan ik mij niet meer herinneren. Ik hoorde zeggen dat daarin 
goederen opgeslagen waren die de Duitse troepen hadden 
gestolen in de Vlaanderen, bericht dat onder de mensen 
voortging als een lopend vuur. 
 
Die dag (nota: 14/11), ’s morgens vroeg, ging ik uit 
nieuwsgierigheid ook eens kijken naar de wagons op het spoor, 
samen met mijn nichtje uit Brussel Martha Verhagen, toen 14 
jaar en Jozef van Dijck, toen 10 of 11 jaar. Hij woonde samen 
met nog een kind en zijn moeder bij ons in; zijn vader was aan 
het front. Mijn nichtje had thuis een piano en vermits wij hadden 
horen zeggen dat in de wagons ook piano’s aanwezig waren, 
was onze nieuwsgierigheid dan ook zeer groot. Buiten weten van 
onze ouders gingen wij een kijkje nemen. Er waren aan en op de 
spoorwegberm zeer veel mensen aanwezig. 
 
Wij geraakten tot aan één van de wagons en zagen er boeken in 
liggen; Jozef van Dijck stapte binnen. 
 
Op het ogenblik dat hij in de wagon was en ik op de tranche-
pied stond en van hem een boek wou aannemen, gebeurde die 
ontploffing. Het was niet aan de wagon waar ik stond, maar aan 
deze die het verst richting Hombeek stond, dus links van mij. Ik 
herinner mij niet het geluid van de explosie, wel dat ik plots 
niets meer zag  en wegliep, trapte op kreunende mensen, iets wat 
ik mij nog steeds duidelijk herinner en waaraan ik gans mijn 
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leven een gevoel van angst heb overgehouden. Ik rolde de 
spoorwegberm af.  
 
Later vernam ik dat veldwachter Alfons Vergaelen mij had 
opgeraapt en naar huis had gedragen. Mijn vader riep of ik nog 
leefde. Ik was zwaar gekwetst en zag gans zwart, verschroeid: 
mijn kleren, zelfs mijn ondergoed, hadden  vuur gevat. 
 
Dezelfde dag bracht mijn vader mij naar Brussel met de bateau 
mouche en vervolgens in Brussel met de diligence naar het 
ziekenhuis aan de Square Marie-Louise. Ik bleef er twintig 
dagen opgenomen. 
 
Ik vernam later dat er dokters van Londerzeel en Hombeek naar 
Kapelle waren gekomen om de gewonden te verzorgen want op 
dat ogenblik was er hier geen dokter.  
 
Acht dagen ben ik blind geweest; mijn beide trommelvliezen 
waren gescheurd. Ik verloor uiteindelijk het zicht aan mijn 
linkeroog. 
 
Later vernam ik ook dat Louis een kist had opengekapt. De man 
was electrieker, was gehuwd en had twee kinderen. Men had 
hem teruggevonden  in het houtgewas van de spoorwegberm.  
 
Die dag vielen negentien doden; de volgende dag overleed nog 
Van den Bergh uit de Bormstraat aan de gevolgen van de 
ontploffing. 
 
Ik weet dat buiten mij nog enkele mensen, die gewond raakten, 
de ontploffing overleefden zoals Mon van den Houtte die op de 
Oostdijk woonde en de moeder van Jan Peeters ook wonend op 
de Oostdijk: zij verloor een oog.  
 

De overheid erkende Martha Verbruggen als oorlogsslachtoffer. In maart dit jaar 
ontving zij van de minister van ambtenarenzaken bevoegd voor de oorlogsslachtoffers de  
regeringsmedaille met de beeldenaar van Koning Albert I, geslagen naar aanleiding van de 
80ste verjaardag van de Wapenstilstand van 11 november. De keerzijde van de medaille draagt 
de tekst Patria Memor (het Vaderland herdenkt).  
 

Op vrijdag 15 november 1918 werden negentien dodelijke slachtoffers van de ramp op 
het gemeentehuis aangegeven aan de gedelegeerde ambtenaar van de burgerlijke stand, 
schepen Frederik Everaert. Hij akteerde de eerste aangifte (akte nr. 24) om 09.00 uur, de 
laatste (akte nr. 42) om 15.30 uur. 
 

Hij specificeerde in de akten dat de feiten plaatsvonden ...den veertienden dezer 
maand November, om zeven en half ure ’s morgens binnen deze gemeente ijzerenwegstraat 
door dynamietontploffing en het slachtoffer werd doodgevonden…op den ijzerenweg (akten 
nrs. 24 en 25),…doodgevonden is (akten nrs. 26 en 27) of…doodgevonden is op de 
staatsspoorweg (akten nrs. 28 t/m 42). 
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Pastoor Van Doren noteerde in het begrafenisregister van de Sint-Niklaasparochie  

deze negentien personen met bovenaan de lijst de vermelding: Explosion de dynamite à la 
station. De slachtoffers werden, zo blijkt uit het parochieregister, allen op zaterdag 16 
november begraven vi.  

 
In de tekst op de bidprentjes die in deze bijdrage zijn opgenomen, is telkens sprake 

van eene munitieontploffing en dat de begrafenis plaatsvond op vrijdag, 15 november 1918.  
 
Gezien de aangiften op de burgerlijke stand uitliepen tot in de namiddag van de 15e 

november, een begrafenis niet voor of tijdens het akteren van de akte kan plaatsvinden (er 
moet eerst een toelating tot begraven zijn vanwege de burgemeester) en het zeer 
onwaarschijnlijk lijkt dat diezelfde dag nog in de loop van de avond de (collectieve) 
begrafenis van de slachtoffers gebeurde, is het duidelijk dat hier door de drukker(s) een 
onjuiste datum werd aangebracht. [Zie appendix A] 

 
Het twintigste slachtoffer was Joannes Fransiscus van den Bergh, 12 jaar oud, die 

enkele weken na de ramp in het ziekenhuis te Mechelen overleed (zie verder).  
 
Aan de hand van verschillende (mondelinge) bronnen kan opgemaakt worden dat in 

één van de wagons zich een kist dynamietpatronen zou bevonden hebben die explodeerde 
toen deze werd opengeslagen met een pikhouweel. Men meende dat in de kist(en) suiker zat. 
José van de Ven deelde mee dat zij haar moeder vaak hoorde vertellen dat de springstof bij de 
kleinhandelszaak van Frans de Wit in de Mechelseweg in bokalen in de vitrine te koop stond 
in de volle overtuiging dat het suiker was. Nu is er de handelzaak Kreatief gevestigd. Zij 
deelde ook mee dat Mon van Nieke van den Houte ten gevolge van de explosie een oog 
verloor, zo ook een zekere Wannes, die woonde in de Mechelbaan op Kapelle-Oostvii. 
 
De pers 
 

Op maandag, 18 november 1918 verscheen in De Nieuwe Gazet over deze tragische 
gebeurtenis een kort bericht onder de titel Ontploffing te Capellen op den Bosch.  
 

De onbekende (dagblad)journalist, auteur van het bericht, was blijkbaar niet sterk in 
het publiceren van objectieve en accurate berichtgeving en was evenmin gespeend van enige 
sensatiezucht. Totaal foutief vermeldde hij dat twintig kinderen, die in de nabijheid speelden 
van munitiewagons, om het leven kwamen ingevolge de ontploffing. Uit de akten van de 
burgerlijke stand blijkt dat zowel volwassenen als kinderen omkwamen. 
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(ter beschikking gesteld door Jules van de Ven). 

 
 
 In het Franstalige tijdschrift 1914-Illustré, nr. 28, werd een foto gepubliceerd van de 
resten van de treinwagons, genomen in de richting van het centrum van de gemeente. Op de 
achtergrond is de Sint-Niklaaskerk te zien zonder torenspits. 
 

 
 

(ter beschikking gesteld door Jules van de Ven) 
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De begeleidende tekst onder de foto luidt: A Capelle-au-Bois. Les débris de wagons 
belges chargés de munitions en bovenaan rechts: Capelle-au-Bois. Un train de munitions 
belge fut surpris par les Allemands à Capelle-au-Bois. On voit l’effet produit par l’explosion 
des poudres: les wagons sont réduits à l’état de squelettes.  
 
 
De lijst van de slachtoffers 
 

De lijst werd samengesteld uit het bevolkingsregister van 1920 van Kapelle-op-den-Bos, 
akten van de burgerlijke stand en het begrafenisregister van de Sint-Niklaasparochie. Hieruit 
blijkt dat enkele gezinnen toch wel bijzonder zwaar werden getroffen door de ramp: 
 
- Jan Leonard Koeckelberghs, dan 35 jaar, kwam om samen met zijn dochter. Hij liet zijn 

weduwe Maria Antonia Apostel een kind na van 7 jaar. 
 
- Paulina van Cauwenbergh, dan 42 jaar, kwam om samen met haar oudste zoon Jozef 

Praille, dan 21 jaar. Zij liet haar echtgenoot Clemens Eduard Praille zes kinderen na 
waarvan het jongste op dat ogenblik nog geen jaar oud was. In de familie Praille gaat het 
verhaal dat Paulina van Cauwenbergh naar het station was gegaan om haar zoon te gaan 
opzoeken die van haar terug naar huis moest keren. 

 
- De echtgenoten Pieter Antoon Verberght en Veronica Houwelijks kwamen samen om het 

leven. Drie van hun vier kinderen overleden reeds op jonge leeftijd; hun vierde kind werd 
wees op haar vijf jaar. 

 
Het jongste kind dat omkwam was Joannes Franciscus van den Bergh. Hij was 12 jaar. 

De oudste, namelijk Pieter Jan van de Voorde, was 70. 
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1. VAN DIJCK Jozef, °Kapelle-op-den-Bos 14/11/1875, smid, x DOMS Maria Antonia, ° 

Kapelle-op-den-Bos, 1/12/1877, wonende wijk B, Molenweg 8.  
Van wie te Kapelle-op-den-Bos: 
 

A. VAN DIJCK Victor,  °9/5/1901, schrijnwerkers gast, + 14/11/1918 (akte nr. 24) 
Veldwachter VERGAELEN Alfons, 40 jaar en politiebeambte SCHAERLAEKEN 
Edmond, 46 jaar, deden de aangifte van het overlijden op de burgerlijke stand 
(BS). 

B. VAN DIJCK Lodewijk, °21/1/1903. 
C. VAN DIJCK Helena Maria, °6/4/1910. 

 

 
 

(afbeelding uit het archief van de Erfgoedcel Kapelle-op-den-Bos) 
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2. DE LAET Jan Baptist, °Kapelle-op-den-Bos 8/6/1871, werkman, x VAN DE VOORDE 

Petronella Fransisca, ° Steenhuffel 14/2/1876, landbouwster, wonende Kuiermansstraat 6.  
Van wie te Kapelle-op-den-Bos: 
 

A. DE LAET  Maria Catharina, ° 14/11/1899. 
B. DE LAET Rosalia, °27/5/1901. 
C. DE LAET Joanna Petronella, ° 13/2/1904, + 14/11/1918 (akte nr. 25). DE 

BUYSER Pieter Jan, landbouwer, 58 jaar, buurman (zie onder nr. 4) en haar vader 
deden de aangifte op de BS. 

D. DE LAET Marie Catherine, ° 18/9/1907. 
E. DE LAET Prosper, ° 9/1/1909. 
F. DE LAET Joanna Catharina, ° 27/1/1913. 
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3. ROBEYNS Maria Pelagia, ° Tisselt 30/7/1879, huishoudster, weduwe van VAN DEN 

BERGH Pieter Jan, + Kapelle-op-den-Bos, wonende Triest, 2. Van wie: 
 

A. VAN DEN BERGH Joanna Clementina, °Tisselt 8/5/1899, landbouwster, + 
14/11/1918 (akte nr. 26). MOORTGAT Lodewijk, 42 jaar, haar stiefvader en 
CLOOTS Frans, 24 jaar, dagloner, buur, deden de aangifte op de BS. 

B. VAN DEN BERGH Jan Emiel, ° Kapelle-op-den-Bos 7/2/1910, + Kapelle-op-den-
Bos 25/1/1911. 

 

 
 

(afbeelding uit het archief van de Erfgoedcel Kapelle-op-den-Bos) 
 



Kapelle-op-den-Bos - 14 November 1918 
François Van der Jeught 

 10

 
4. DE BUYSER Pieter Jan, °Londerzeeel 10/3/1860, bakker en landbouwer, weduwnaar van 

DE BLESER Petronella Adelaïde, ° Kapelle-op-den-Bos 1/1/1862, + Kapelle-op-den-Bos 
21/7/1916, wonende Mechelbaan, 124. Van wie te Kapelle-op-den-Bos: 

 
A. DE BUYSER Joanna Maria Catharina, ° 5/2/1887. 
B. DE BUYSER Jan  Frans, °5/6/1888. 
C. DE BUYSER Pieter Jozef, ° 8/11/1889. 
D. DE BUYSER Maria Rosalia Clementina, ° 3/10/1891. 
E. DE BUYSER Jan Frans, ° 3/2/1895, bakker, + 14/11/1918 (akte nr. 27). Zijn 

vader en MOENS Antoon, 61 jaar, hovenier, buur deden de aangifte op de BS. 
F. DE BUYSER August, ° 20/5/1897. 
G. DE BUYSER Corneel Lodewijk, ° 9/5/1899. 
H. DE BUYSER Leonard, ° 25/4/1901, + Laken 27/10/1916. 
I. DE BUYSER Leopold, ° 21/10/1905, + Laken, 1/12/1917. 

 

 
 

(afbeelding uit het archief van de Erfgoedcel Kapelle-op-den-Bos) 
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5. VAN PRAET Pieter Jan Frans, ° Kapelle-op-den-Bos 22/6/1869, dagloner, x SCHEERS 

Joanna Catharina, ° Kapelle-op-den-Bos 16/3/1877, wonende Oostvaartdijk, 44. 
Van wie te Kapelle-op-den-Bos: 
 

A. VAN PRAET Joanna Philomena, ° 17/4/1904, + 14/11/1918 (akte nr. 28). Haar 
vader en DONS Pieter Jozef, 49 jaar, werkman, buur (zie nr. 7) deden de aangifte 
op de BS. 

B. VAN PRAET Maria Elisabeth, ° 13/4/1910. 
 

 
 

(afbeelding uit het archief van de Erfgoedcel Kapelle-op-den-Bos) 
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6. VAN CAMPENHOUT Hendrik x THYS Maria Fransisca, beiden werklieden en 

gehuisvest te Meise. Van wie: 
 

A. VAN CAMPENHOUT Pieter Jan, ° Londerzeel 8/2/1903viii , metsersgast, 
gehuisvest te Meise. + 14/11/1918 (akte nr. 29). 
Zijn moei, zoals werd geakteerd, THYS Anna Maria, ° Londerzeel 12/7/1890, 
huishoudster, x VAN LAER Jaak Benedikt, ° Kapelle-op-den-Bos 12/12/1889, 
wonende Leopoldkwartier 14, deed de aangifte op de BS samen met VAN PRAET 
Pieter, 49 jaar, dagloner, buur (zie nr. 5). 

 

 
 

(afbeelding uit het archief van de Erfgoedcel Kapelle-op-den-Bos) 
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7. DONS Pieter Jozef, ° Kapelle-op-den-Bos 7/7/1869, werkman, x VAN DIJCK Maria 

Cornelia, ° Kapelle-op-den-Bos 23/12/1872, kraamster, wonende Schuttershof, 13. Van 
wie te Kapelle-op-den-Bos: 
 

A. DONS Frans Antoonix, ° 3/5/1894, werkman, + 14/11/1918 (akte nr. 30). Zijn 
vader en VOS Albert, 34 jaar, bouwkundige, buur, deden de aangifte op de BS. 

B. DONS Maria Josefa, 12/10/1896. 
C. DONS Jaak Frans, ° 13/4/1899. 
D. DONS Antoon Frans, ° 21/12/1900. 
E. DONS Rosalia Julia, ° 14/12/1906. 
F. DONS Theresia Josepha, ° 1/2/1909. 
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8. VAN INGELGOM Jan Lodewijk, ° Londerzeel 17/1/1894, werkman, + 14/11/1918 

(akte nr. 31), zn. van VAN INGELGOM Jan Baptist en DE WIT Maria Ludovica, beiden 
werklieden en wonend te Londerzeel. Hij was x Kapelle-op-den-Bos 29/8/1918 met DE 
BONDT Maria Judith, huishoudster, 20 jaar oud. Het echtpaar woonde op de 
Oostvaartdijk, 16. Van wie te Kapelle-op-den-Bos: 

 
A. VAN INGELGOM Albert Frans Lodewijk, °15/8/1916. 
B. VAN INGELGOM Jan Joris, ° 12/3/1919. 

 
DE BONDT Maria Judith en haar vader DE BONDT Frans, 50 jaar, deden de aangifte 
van het overlijden op de burgerlijke stand. 

 

 
 

(afbeelding uit het archief van de Erfgoedcel Kapelle-op-den-Bos) 
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9. VAN MOER Lodewijk, ° Kapelle-op-den-Bos 3/4/1886, elektriekwerkman, 

+14/11/1918 (akte nr. 32), zoon van VAN MOER Jozef, ° Kapelle-op-den-Bos en DE 
BOECK Joanna Fransisca, ° Londerzeel, beiden wonende te Kapelle-op-den-Bos. 

 
VAN MOER Lodewijk was gehuwd met STEENACKERS Philomena Joanna, ° Kapelle-
op-den-Bos 8/10/1886, herbergierster, wonend Mechelbaan 140. Zij deed de aangifte van 
het overlijden van haar echtgenoot samen met ROCHTUS Jules, 22 jaar, onderwijzer en 
buur. 
Van wie te Kapelle-op-den-Bos: 
 

A. VAN MOER Elsa Catharina Josepha, ° 18/9/1909. 
B. VAN MOER Joris, ° 4/7/1911. 

 

 
(afbeelding uit het archief van de Erfgoedcel Kapelle-op-den-Bos) 
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10. VERBRUGGEN Willem Alfons, ° Kapelle-op-den-Bos 25/5/1867x, staatswerkman, + 

14/11/1918 (akte nr. 33), zoon van (+) VERBRUGGEN Pieter Jan en VAN 
CAMPENHOUT Joanna Maria, x met SYMONS Amelia, ° Kapelle-op-den-Bos 
26/11/1879, wonende op de Oostvaartdijk, 12. Zij deed de aangifte op de BS samen met 
VOS Albert, 34 jaar, bouwkundige, buurman. 
Van wie te Kapelle-op-den-Bos: 
 

A. VERBRUGGEN Joanna Maria Ludovica, ° 24/12/1902. 
B. VERBRUGGEN Frans, ° 12/9/1907. 

 

 
 

(afbeelding uit het archief van de Erfgoedcel Kapelle-op-den-Bos) 
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11. VAN DE VOORDE Pieter Jan, ° Merchtem 29/9/1848, gepensioneerde 

staatswerkman, + 14/11/1918 (akte nr. 34), zoon van (+) VAN DE VOORDE Laurentius 
en (+) MEERT Maria Theresia en x VAN MOER Elisabeth, ° Kapelle-op-den-Bos 
5/12/1848 en wonende Kuiermanstraat, 26.  
VAN MOER Leonard, 44 jaar, winkelier, schoonzoon van de overledene en wonende te 
Mechelen deed samen met DE DONCKER Frans, 47 jaar, werkman, buur, de aangifte van 
het overlijden.  
VAN MOER Elisabeth + Kapelle-op-den-Bos 5/12/1918. 
 

 
 

(afbeelding uit het archief van de Erfgoedcel Kapelle-op-den-Bos) 
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12. KOECKELBERGHS Jan Leonard, ° Kapelle-op-den-Bos 4/2/1883, schrijnwerker, 

+14/11/1918 (akte nr. 35), zoon van (+) KOECKELBERGHS Lodewijk en 
VERSCHUEREN Joanna Maria Justina en x APOSTEL Maria Antonia, ° Humbeek 
7/10/1878, wonende Mechelbaan, 99.  
Van wie: 
 

A. KOECKELBERGHS Maria Joanna Justina ° Humbeek, 28/6/1905, + 
14/11/1918 (akte nr. 36). 

B. KOECKELBERGHS Frans Jozef, ° Kapelle-op-den-Bos 29/10/1911. 
 

APOSTEL Maria Antonia deed de aangifte van het overlijden van haar echtgenoot en 
haar dochter op de burgerlijke stand. 

 

 
 

(ter beschikking gesteld door José DE WIT echtg. Jan PRAILLE) 
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13. VAN CAUWENBERGH Paulina, ° Bornem 25/3/1876xi, huishoudster, + 14/11/1918 

(akte nr. 37), dochter van (+) VAN CAUWENBERGH Jozef  en (+) PEETERS Coleta, x 
met PRAILLE Clemens Eduard, ° Kapelle-op-den-Bos 1/10/1871, steenkapper, wonende 
Mechelbaan, 173. 
Van wie te Kapelle-op-den-Bos: 
 

A. PRAILLE Jozef, ° 30/8/1897, steenkapper, + 14/11/1918 (akte nr. 38). 
B. PRAILLE René Emiel, ° 30/10/1898. 
C. PRAILLE Pieter Lodewijk, ° 18/7/1900 
D. PRAILLE Jan Baptist, ° 13/10/1902. 
E. PRAILLE Carolina Philomena, ° 8/2/1904. 
F. PRAILLE Maria Joanna Nathalia, ° 3/2/1911. 
G. PRAILLE Elisabeth Petronella, ° 7/12/1917. 

 
PRAILLE Clemens Eduard deed samen met BRUSSELMANS Frans, 29 jaar, 
staatswerkman, buur, de aangifte van het overlijden van zijn echtgenote en zijn zoon         
op de BS. 

 

 
 

(afbeelding uit het archief van de Erfgoedcel Kapelle-op-den-Bos) 
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14. VERBERGT Pieter Antoon, ° Leest 19/11/1862xii, fabriekswerker, + 14/11/1918 (akte 

nr. 39), zoon van (+) VERBERGT Filip en (+) BOSMAN Anna Cornelia en x met 
HOUWELIJKS Veronica, ° Kapelle-op-den-Bos 4/1/1872, huishoudster, + 
14/11/1918 (akte nr. 40), dochter van HOUWELIJKS Pieter Jan en ROSIERS Sophia 
Adelia. Het echtpaar woonde Schuttershof 10. 
Van wie te Kapelle-op-den-Bos: 
 

A. VERBERGT Anna Fransisca, ° 30/8/1900, + 7/12/1916. 
B. VERBERGT Eugenia, ° 9/5/1909, + 12/11/1911. 
C. VERBERGT Frans Leonard, ° 30/6/1911, + 31/10/1914 
D. VERBERGT Rosalia, ° 3/7/1913. 

 
DE DONCKER Jan Frans, 47 jaar, schoonbroer van VERBERGT Pieter Antoon deed 
samen met onderwijzer ROCHTUS Jules de aangifte van het overlijden van het echtpaar 
op de BS.  
 

 
 

(afbeelding uit het archief van de Erfgoedcel Kapelle-op-den-Bos) 
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15. MOENS Egied, ° Kapelle-op-den-Bos 29/10/1886, staatswerkman, +14/11/1918 (akte 

nr. 41), zoon van MOENS Antoon x (+) ROSIERS Barbara en x met POTUMS Angela 
Virginia, ° Leest 23/2/1871, huishoudster, + 14/11/1918 (akte nr. 42), dochter van 
POTUMS Jan Baptist x (+) VERDICKT Anna Catharina. Het echtpaar woonde 
Mechelbaan, 95. 

 
POTUMS Angela Verginia was weduwe van PEETERS Frans Filip. Van wie te Kapelle-
op-den-Bos: 
 
 A. PEETERS Maria Ludovica, ° 16/5/1897. 
 B. PEETERS Philomena, ° 28/10/1899. 
 
Van wie te Kapelle-op-den-Bos uit haar xx huwelijk met MOENS Egied: 
 
 A. MOENS Maria Antonia, °24/5/1912. 

 
MOENS Antoon, 61 jaar, hovenier, vader van MOENS Egied en HOUWELIJKS Frans, 
36 jaar, landbouwer, buur, deden de aangifte van de overlijdens op de BS.  

 
(afbeelding uit het archief van de Erfgoedcel Kapelle-op-den-Bos) 
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16. VAN DEN BERGH Joannes Franciscus, ° Tisselt 25/12/1905. 

 
Hij was de zoon van VAN DEN BERGH Augustinus, paswerker, 40 jaar, ° Ramsdonk 

en HAVERHALS Maria Theresia, landbouwster, 35 jaar, ° Londerzeel. Het echtpaar had 
3 zonen en 6 dochters en woonde in de Bormstraat te Tisseltxiii . Het slachtoffer was hun 
oudste kind. 

 
VAN DEN BERGH Albert deelde mee dat het in zijn familie bekend was dat zijn 

oudste broer Frans, samen met zijn andere broer Jozef, toen ongeveer 8 jaar, naar de 
spoorweg waren gegaan. Frans had door de explosie brokstukken in zijn lichaam 
gekregen en brandwonden opgelopen; hij werd overgebracht naar het gasthuis te 
Mechelen. Zijn broer bleef ongedeerd. 

 
Negenentwintig dagen na de explosie overleed het kind in het ziekenhuis, Keizerstraat 

7, op 13 december 1918 om 23.00 uur. De volgende dag deden Frans Cnops, beambte bij 
de godshuizen, 52 jaar en Frans de Muyer, hulpheelmeester, 48 jaar de aangifte van het 
overlijden op de burgerlijke stand van Mechelen. Deze akte werd ingeschreven in de 
registers van de burgerlijke stand van Tisselt op 26 december 1918. 
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Nawoord 
 

Tijdens de 11-Novemberherdenkingen aan de monumenten van de beide 
Wereldoorlogen worden ieder jaar in eerste instantie de gesneuvelden herdacht, militairen 
dus, en niet automatisch of onmiddellijk daarbij ook de burgerslachtoffers.  
 

Internationale en interne gewapende conflicten tussen belligerente groepen of naties, 
zoals oorlogen vandaag de dag eerder eufemistisch worden omschreven, zijn méér dan acties 
tussen strijders, hebben méér gevolgen voor de bevolking dan vermoed of de bedoeling was 
(of wellicht toen, tijdens de oorlog, precies de bedoeling was).  
 

De impact die een gewapend conflict heeft op de burgerbevolking, zelfs lange tijd na 
de afloop ervan, is m.i. een aspect in de geschiedschrijving dat te vaak te weinig aandacht 
heeft gekregen. De uitspraak van Harry Mulisch, die schreef dat een oorlog pas voorbij is als 
al degenen die hem meemaakten, overleden zijn, sluit hierbij aan. 

 
Hopelijk leidt deze bijdrage er toe dat dit jaar te Kapelle-op-den-Bos óók de 

slachtoffers van die 14 november 1918 worden gememoreerd. Om een vergetelheid goed te 
maken.  
 
 
 
 

        François van der Jeught,  
Kapelle-op-den-Bos 16 juli 1999. 

 
Aangevuld met extra bidprentjes op 20 januari 2007. 

Aangevuld met extra bidprentjes op 12 juli 2007. 
Aangevuld met extra bidprentjes op 10 januari 2008. 

Aangevuld met een extra bidprent op 17 juni 2008. 
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Appendix A 
 

Op pagina 4 van dit artikel wordt ten onrechte geconcludeerd dat de drukker een fout 
maakte toen hij vermeldde dat de slachtoffers reeds op de 15e begraven werden, terwijl het 
inschrijven van de overlijdens in de Burgerlijke Stand nog volop aan de gang was. Een 
nieuwe vondst leidde ertoe dat deze theorie kon weerlegd worden. De drukker heeft geen fout 
gemaakt. De slachtoffers werden wel degelijk reeds op de 15e november begraven. 
 

Als gevolg van de ramp kwam de gemeenteraad nog op 14 november in spoedzitting 
bijeen. In de notulen van deze zitting is te lezen dat reeds op 12 november een goederentrein 
halt hield op de spoorlijn Dendermonde-Mechelen. De Duitse soldaten begonnen in de 
avonduren de inhoud van de wagons te verkopen aan spotprijzen. Het betrof vooral petroleum 
en werkgerief, maar evengoed ook meubelen. 
 

De volgende dag kwam de verkoop al van ’s morgens vroeg op gang. Om 11 uur ’s 
ochtends echter vertrok de trein weer, maar een tiental wagons werden achtergelaten zonder 
bewaking. Diezelfde dag bleef alles rustig maar op de 14de begon de bevolking weer van ’s 
morgens vroeg samen te stromen aan de achtergelaten wagons. Toen bleek dat er nog steeds 
geen bewaking was, begon men de wagons open te breken met breekijzers. Tot er een 
ontploffing plaatsgreep. 
 

Nog volgens het verslag van de gemeenteraad werden de personen die zich in de 
nabijheid van de wagon bevonden ontkennelijk verminkt of gedood. Het huis van Louis De 
Coster werd zwaar beschadigd. Veel mensen sloegen op de vlucht maar een aantal onder hen 
bleef ter plekke om de eerste hulp aan de gewonden te bieden. De geneesheren van 
Londerzeel, Hombeek, Willebroek en Kapelle-op-den-Bos werden ontboden om hulp te 
bieden. Zij lieten zes gewonden overbrengen naar de ziekenhuizen van Brussel en Mechelen. 
 

Het verslag eindigt met de hier bijgevoegde tekst: 
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Men heeft dus de overledenen wel degelijk op 15 november begraven, om twee uur in 
de namiddag, maar de kerkelijke lijkdienst vond pas de 16de plaats. 
 
 

Marvin Olbrechts,  
Tisselt 21 augustus 2008. 

Toegevoegd met goedkeuring van F. van der Jeught. 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
De oorspronkelijke versie uit 1999 van dit artikel verscheen, met weglating van de meeste afbeeldingen, in ’t 
Ridderke, tijdschrift van Hoembeka, jaargang 1999, p. 110 e.v. 
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i  
H. VAN DE VEN, Kapelle-op-den-Bos vroeger en nu, Zemst, 1973, p. 122. 
C. THEYS, Geschiedenis van Kapelle-op-den-Bos, Brussel, 1953, p. 248, 249. 
ii  
H. VAN DE VEN, Kapelle-op-den-Bos…o.c., p. 122 en 123. De auteur vermeldde niet 19, maar 17 namen: 
Veronica Houwelijks en Lodewijk van Moer ontbreken. Enkele familienamen werden foutief genoteerd. 
iii   
Kris DE GOEYSE is gemeente-ambtenaar te Kapelle-op-den-Bos, ondervoorzitter van het Davidsfonds, afdeling 
Kapelle-op-den-Bos en lid van de Heemkring Hoembeka. 
iv  
Paul PEETERS is ere-volksvertegenwoordiger, gewezen senator/burgemeester en rechter in handelszaken. 
v  
Mededelingen op 8 maart 1999. 
vi  
Met dank aan E.H. Pastoor Marcel Robert voor het ter beschikking stellen van het parochieregister.  
Pastoor L. van Doren noteerde: Die 16 nov. 1918 sepulti sunt…en nummerde de eerste 8 begrafenissen wat hij 
verder deed op de keerzijde van het blad. Op het einde van de lijst, onder de notitie van de begrafenis van 
Virginia Potums, handtekende hij. 
vii  
Medeling op 9 juli 1999. 
José van de Ven is de zuster van (+) Hendrik van de Ven, onderwijzer en auteur van verschillende publicaties 
o.a. het geciteerde Kapelle-op-den-Bos vroeger en nu. 
viii   
L. van Doren noteerde foutief: …Londerzeel 3-2-1903… i.pl.v. 8, en foutief … filia Henrici et Thys Maria 
Francisca… 
ix  
L. van Doren noteerde: 7 Dons Frans Antonius natus 3-5-1894 filius Maria Cornelia. 
x  
L. van Doren noteerde foutief: …natus 25-5-1907… , i.pl.v. 1867. 
xi  
L. van Doren noteerde foutief: …nata in Bornhem 25-3-1875... , i.pl.v. 1876. 
xii  
L. van Doren noteerde foutief: …natus in Leest 19-11-1882… , i.pl.v. 1862. 
xiii   
Zoals blijkt uit de burgerlijke stand van Kapelle-op-den-Bos en het parochieregister, staat hierin geen overlijden 
van een Van den Bergh. Ik ging ervan uit dat Martha Verbruggen zich nog zeer goed de gebeurtenissen 
herinnerde, zeker wat betreft de informatie over deze persoon. Aangezien de Bormstraat van oudsher de 
scheiding vormt tussen Kapelle-op-den-Bos en Tisselt (Willebroek) bestond de mogelijkheid dat het slachtoffer 
op het grondgebied van Tisselt woonde en dat daar moest gezocht worden.  
 
August van Auwenis, voorzitter van de VZW Don Bosco-vrienden te Willebroek was zo vriendelijk 
opzoekingen te doen in de registers van de burgerlijke stand van Tisselt; hij bezorgde de gegevens die hier 
werden opgenomen.  
 
Omdat ik wist dat Marie-Louise Lamberts, mijn administratief bediende, verwant is aan de familie Van den 
Bergh, legde ik haar de inlichtingen over Joannes Franciscus voor. Zij merkte op dat haar oom Van den Bergh 
Albert, nu 82 jaar, dezelfde ouders had en dus de (jongste) broer was van dit kind. Het algemene verhaal van de 
ramp was haar gekend, niet dat deze jongen hierbij was omgekomen.  
 
Van den Bergh Albert, bekend als “Bergske”, bevestigde mij op 9/7/1999 het verhaal en deelde over zijn broer 
de gegevens mee die hier zijn verwerkt. 


