
Zaterdag 9 september 1944

75 jaar geleden werd Temse bevrijd
Op 9 september 2019 is het precies 75 jaar geleden dat Temse werd bevrijd. Maar 
het betekende niet het einde van de miserie. De vliegende bommen eisten nog 
dodelijke slachtoffers en berokkenden enorme schade. 

1941. Schepenen vervangen, burgemeester blijft
Toen de oorlog uitbrak, bestond het college uit burgemeester Frans Boel en de 
schepenen Petrus Bolsens, Edward Cornelis en Alfons Van Britsom, allen 
van de Katholieke Partij. In 1941 bepaalde een verordening van de Duitse bezet-
ter, dat collegeleden ouder dan 60 jaar uit hun ambt werden ontzet. Zij werden 
vervangen door personen die De Nieuwe Orde genegen waren. Op die wijze werd 
raadslid Jules De Frangh schepen en kwamen 2 niet-raadsleden in het college. 
Burgemeester Frans Boel, intussen 70, mocht blijven: de Boelwerf zat volop in de 
collaboratie... Bij het overlijden van de burgemeester (15 oktober 1943) werd hij 
opgevolgd door Jules De Frangh. Tijdens de bezetting vonden geen gemeente-
raadszittingen plaats, enkel collegezittingen. 

(Vliegende) Bommen met dodelijke slachtoffers
Het eerste wapenfeit doet zich in Temse al voor op de eerste dag van de oorlog, 
10 mei 1940. Franse en Belgische genietroepen blazen de Scheldebrug op, 
met grote schade aan huizen op en nabij de kaai. Een stuk ijzer vliegt tot in de 
Gebroeders Van Raemdonckstraat en treft een voetganger dodelijk.
5 april 1943. Luchtgevecht. Zes bommen slaan in. Enorme stoffelijke schade. Een 
herstellende zieke wordt in de hof van het hospitaal door een aardkluit gedood.
14 oktober 1944. De eerste vliegende bom valt neer op cinema Odeon (waar 
nu Roxy staat) in de Stationsstraat en omgeving. 9 doden, 14 zwaar gewon-
den, tientallen gekwetsten - 30 huizen verwoest, 24 onbewoonbaar, 35 zwaar 
beschadigd. 
20 december 1944. Vliegende bom in de Fonteinstraat. 6 doden (familie De 
Schepper), 2 woningen weggevaagd, 30 onbewoonbaar.
14 januari 1945. Vliegende bom in de Landmolenstraat. 4 doden en 2 zwaar 
gewonden (familie Pauwels). Pachthof met stallingen en schuur vernietigd. Gans 
de veestapel komt om.

Bevrijding
Temse dacht dat het al op zondag 3 september was bevrijd. Een grote massa 
verzamelde op de Markt en luisterde naar toespraken. Plotseling naderde vanuit 
de Oeverstraat een kolonne rupsvoertuigen met Duitse soldaten. Aangekondigd 
door de paniekschreeuw ‘De Duitsers zijn er terug’, was het marktplein in een 
oogwenk leeg. 

De Eerste Poolse Pantserdivisie o.l.v. generaal Maczek bevrijdde Temse op 
zaterdag 9 september. Op zondag 24 september werden de generaal en een 
delegatie op het gemeentehuis ontvangen door het nieuwe schepencollege en 
leden van de verzetsorganisaties. Het Guldenboek en foto’s verwijzen blijvend 
naar dit historische gebeuren. 
Bij de bevrijding kwam het bestuur in handen van dd. burgemeester Edward 
Cornelis en de schepenen Karel Van Hoeylandt (de enige keer in Temses ge-
schiedenis dat een socialist deel uitmaakte van het college), Alfons Van Britsom 
en August Buytaert.
T.g.v. de 50ste verjaardag van de bevrijding kregen 2 nieuwe straten hun naam: 
Bevrijdingstraat en Brigade Pironstraat. 

Oud-Strijders Eerste en Tweede Wereldoorlog
De plaatselijke (Koninklijke) Nationale Strijdersbond, in 1931 ontstaan uit de 
Temse-afdeling van de Vlaamse Oud-Strijders, omvatte oud-strijders van WO I. 
Toen na WO II bij herhaling bleek dat de collega’s van 1940-45 ondergewaardeerd 
werden, verkozen deze laatsten in 1950 een eigen bestuur. Emiel Riské werd 
voorzitter en bleef het 52 jaar lang.
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Woensdag 4 september 2019

5 april 1943. Bij een luchtgevecht sloegen 6 bom-
men in, o.a. op de Volksplaats. Vier huizen wer-
den verwoest, 8 dienden ontruimd. Buurtbewo-
ners poseren midden het puin. Wie herkent wie? 
Graag een seintje via burgemeester@temse.be


