
 

JAN JANSSENS EN DE SPOORWEGTROEPEN  

 

JANSSENS Jean Baptist Geboren op 27 juni  1913 te Oelegem 

Gesneuveld op 27 mei 1940 te Gits 

Lichting: 1933 

Eenheid: 5de regiment legerartillerie 

(spoorwegartillerie), IIde groep, 6de 

batterij.      Rang: Soldaat 

Onderscheidingen:  

Ridder in de orde van Leopold II, 

Herinneringsmedaille 40-45             

Vader: Janssens Petrus Ludovicus 

° Oelegem 18 februari 1881 

† Oelegem 29 november 1950 

Moeder: Janssens Josephina Melania 

° Oelegem 17 januari 1881 

† Oelegem 17 maart 1957  

 

                 
 

Jean Baptist (Tist) Janssens is geboren in Oelegem op 27 juni 1913.  Op 27 november 1937  

huwde hij in Schilde met Elisabeth Kersemans en verhuisde hij naar de Termaelenhoeve in 

Schilde. Hij werkte bij een bierhandelaar. 

 

Hij behoorde tot de militieklas 1933 en werd terug opgeroepen toen het Belgisch leger in 1939 

gemobiliseerd werd.  

 

Op 27 mei 1940 sneuvelde hij in Gits aan boord van een spoorwegkanon waarop hij aangesteld 

was als kanonier. Zijn broer Jules was twee dagen eerder gesneuveld op een spoorwegkanon 

in het vlakbij gelegen Roeselare. Tist werd aanvankelijk begraven op de gemeentelijke 

begraafplaats van Gits. Op 24 augustus 1946 werd hij ontgraven en overgebracht naar zijn 

woonplaats Schilde. 



 
 

DE SPOORWEGKANONNEN 
 

Tist behoorde tot de A.L.V.F., de Artillerie Lourde sur Voix Ferrée. Het Belgisch leger maakte 

gebruik van treinen waarop zware kanonnen gemonteerd stonden. Sommige van die wapens 

waren na WOI gerecupeerd van de Duitse vijand. 

De Belgen beschikten over kanonnen van verschillend kaliber. De trein waarop Tist Janssens 

werd ingezet vervoerde twee KRUP-kanonnen van 170mm. Achter de locomotief en de 

tender1 hingen naast de twee wagons met de wapens nog 16 andere spoorwegwagons 

waaronder wagontrucks, munitiewagons, een keukenwagon, een bureelwagon,  logements- 

en andere rijtuigen. 

De treinkanonnen waren gestationeerd op enkele plaatsen in Limburg. Na enkele valse 

alarmen te hebben meegemaakt en eindeloze oefeningen en voorbereidingen, kwam er begin 

1940 een rustige periode aan. Soldaten die drie of meer kinderen hadden mochten zelfs naar 

huis. Voor hen die moesten blijven was dit niet goed voor hun moraal. Ook Tist dacht aan zijn 

vrouw Elisabeth die zou gaan bevallen. Toen hij het heuglijke nieuws kreeg dat zijn zoon Swa 

op 25 maart geboren was kreeg hij twee dagen vrij om zijn pasgeboren zoon en zijn vrouw te 

bezoeken.  

 

Bij het uitbreken van de oorlog op 10 mei 1940, bevond de eenheid zich in Hasselt. ’s Morgens 

heel vroeg werd er alarm geslagen. De zoveelste oefening, of was er deze keer meer aan de 

hand? Aanvankelijk was er nog twijfel maar de batterij verliet nog ’s morgens het station van 

Hasselt en reed naar haar gevechtsopstelling in Winterslag. Doch snel volgde een tegenorder 

 
1 Een aanhangwagen achter een stoomlocomotief waarin brandstof (meestal kolen) en water worden vervoerd. 

Spoorwegkanon van 170mm 



 
 

en moesten ze naar Deurne bij Diest sporen. Steeds moesten de batterijen met 170mm 

kanonnen achteruit zonder een schot te lossen. Op 14 mei stonden ze opgesteld tussen 

Kontich-dorp en Kontich-kazerne. Van daar beschoten ze Sint Lenaerts, waar de Duitsers voor 

het kanaal zouden staan.  

 

De geallieerde troepen dreigen ingesloten te worden en er werd beslist om de batterijen via 

de brug van Temse naar stellingen nabij Kaprijke en Eeklo te brengen. De  situatie werd 

uitzichtloos. De Duitsers hadden zuidwaarts al de kust in Frankrijk bereikt. De treinen 

verplaatsten zich naar Tielt en Izegem. Op 23 mei had daar de slag aan de Leie plaats. De 

spoorwegbatterijen gaven ondersteuning aan de Belgische troepen. Op 24 mei vuurden ze 

vanuit Ingelmunster op Duitse troepen die in Harelbeke zaten. ’s Avonds verplaatsten ze zich 

een beetje verder naar Rumbeke bij Roeselare.  

 

Op 25 mei werden de treinkanonnen zwaar gebombardeerd in het station van Roeselare. Een 

lawine van bommen viel op de rails, het station en de omgeving. Een bom ging los door het 

dak van een wagon, een andere ontplofte in een wagon. Er vielen meerdere dodelijke 

slachtoffers, waaronder Juul, de broer van Tist. 

 

In de nacht van 25 op 26 mei 1940 moesten de meeste batterijen Gits verlaten om meer 

noordelijk stelling in te nemen, ten zuidoosten van Lichtervelde op de spoorlijn Lichtervelde-

Deinze. Enkel de 6de batterij waar Tist toe behoorde bleef opgesteld op de spoorlijn 

Lichtervelde-Roeselare.  

Op 27 mei was de ganse groep batterijen opgesteld op de spoorlijn Lichtervelde, met 

uitzondering van de 6de batterij die in Gits bleef. in de bocht ter hoogte van het station Gits en 

in de nabijheid van enkele hoeves.  

Op 27 mei 1940 liet 

luitenant Dubrul weten 

dat de geschutstrein 

van de 6de batterij in 

Gits getroffen werd 

door Duitse bommen. 

Hij meldde dat de 

bewapening van deze 

trein intact is, maar dat 

er vijf doden en vier 

gekwetsten te 

betreuren waren, 

waaronder Tist 

Janssens.  

 

 



 
 

VIJFTIEN SLACHTOFFERS VAN WO II IN DE DEELGEMEENTE SCHILDE 

 

Ook tijdens WOII bleef de deelgemeente Schilde niet gespaard. Er vielen veertien 

burgerslachtoffers en een soldaat. Zij worden gehuldigd op een ereperk op de gemeentelijke 

begraafplaats.  

      
 

 

 
Herinneringsprent met de namen en foto’s van soldaat Jan Baptist Janssens en elf burgerslachtoffers.  

Staan niet op de prent: Edwardus Verwilt, Juliaan Van Langendonck, Josephus Bourgoo en de veertien dagen oude Lucienne 

Bogaerts, dochter van Joanna Janssens en kleindochter van Michaël Bogaerts en Rosalia Nicolay. 

      

 


