
Oorlogsmonument Denderbelle – aanvraag tot bescherming als onroerend erfgoed. 

 

Zoals in vele gemeenten werd ook in Denderbelle over een monument in een bescheiden erepark, 

opgericht  ter ere van de oorlogsslachtoffers van de Wereldoorlogen I en II *. 

 Daarnaast bevindt er zich aan de Sint-Martinuskerk  van Denderbelle een gedenkplaat ter 

nagedachtenis van de slachtoffers van de 1° Wereldoorlog.  Deze gedenkplaat is nagenoeg 

onleesbaar geworden en heeft een grondige opknapbeurt nodig.                                                                       

De St.Martinuskerk is een beschermd gebouw.                                                                                                        

Het oorlogsmonument bevindt zich links  van de ingang van het Kerkhof. 

Hierop staan de namen van de militaire en burgerlijke slachtoffers vermeld . Het  monument  is in 

arduin, het heeft een strakke structuur en is sober uitgevoerd. 

Bijzonder hierbij is de nagedachtenis aan de familie De Rop-Van Den Steen. Op 3 maart 1945 kwamen moeder Josephina, in 

verwachting van haar vierde kindje, en haar  kinderen Rosa, Frans en Karel De Rop om het leven als gevolg van een V2-bom 

die op hun huis terecht kwam in de Groene Wegel te Denderbelle. Deze bom werd naar alle waarschijnlijkheid afgevuurd 

vanuit de streek van Den Haag, dat toen nog bezet gebied was. Waarschijnlijk was ze gericht op Antwerpen maar is zij in 

Denderbelle terecht gekomen. De dood van moeder en kinderen bracht gans de gemeente in rouw.  Wij hebben het verhaal 

talloze malen horen vertellen. Vader Jef De Rop was werkzaam bij de firma Callebaut te Wieze, de huidige Chocolatterie 

Callebaut, maar toen brouwerij-melkerij-chocoladebedrijf. ’s Middags kwam hij naar huis eten, en op zijn terugweg naar het 

werk was hij in de Kapellenstraat tussen ’t Gildenhuis en de fa.Macharis als hij de V2 bom zag vallen op zijn huis, met de 

catastrofale gevolgen vandien.                                                                                                                                                                    

Jef De Rop (nonkel Jef) zou later hertrouwen met  Anna Uyttersprot, beiden waren bijzonder actief in het gemeentelijke 

verenigingsleven. Jef De Rop werd later schepen en was een zeer bekend theateracteur . Het nieuwe gezin bleef kinderloos. 

Het zou ons verheugen indien dit monument met erepark  in aanmerking zou kunnen komen voor 

bescherming.  

*        Bronnen: overlevering maar vooral  ook                                                                                                                      

- “De kronycken van de Heerlijkheid van de gemeente Denderbelle”, uitgegeven in 2002 door het Comité      

Belle 2000, door broeder Dom Frans De Kimpe.                                                                                                                    

- “De kronycken van Denderbellenaren, slachtoffers van het oorlogsgebeuren”, uitgegeven in 2009 door Comité 

Belle 2000, en is van de hand van de heer Edward Saeys.    

Karel Uyttersprot, april 2012                                                                                                                                                                                                                                                      


