
 
 

Maurice Laporte redde het leven van meer dan 1300 politiek gevangenen. 
 
Maurice Laporte wordt ook wel ‘de spooktreinheld’ genoemd.  
Gedurende de hele oorlog hield Maurice Laporte, die stationschef was in Mechelen, zich afzijdig, maar op zondag 3 
september 1944 zette hij een ‘heroïsche’ daad, waardoor meer dan 1300 politiek gevangenen aan de dood konden 
ontsnappen (zie verder). 
 
Bij zijn overlijden in 2002, besteedden zowel de VRT als een aantal kranten hier aandacht aan.  
In de Gazet van Antwerpen verscheen hierover volgend bericht: 
‘Die dag (3 september 1944) dag arriveert vanuit Brussel een trein met circa 1.370 Duitse Gestapo-gevangenen, op 

weg naar de concentratiekampen in Duitsland. Dankzij de tegenwerking van heel wat Brusselse spoorwegarbeiders en 

weerstanders loopt de trein uren vertraging op en verdwijnt zelfs heel even. De ‘spooktrein’, zoals hij van dan af wordt 

genoemd, komt ’s zondags uiteindelijk aan in Mechelen. Maar Maurice Laporte laat de trein niet verdergaan. 

Integendeel; hij stuurt de spooktrein of dodentrein terug naar Brussel. Wanneer die weer in Schaarbeek aankomt, 

besluit een Duitse bevelhebber - onder druk van de oprukkende geallieerden - om de gevangenen vrij te laten. Een 

andere trein die via Nederland was vertrokken, raakt wel op z’n bestemming. Er keerde nooit meer iemand weer.’ 

Op de afscheidsplechtigheid, die plaats vond op de begraafplaats van Martenslinde, werd deze heroïsche daad nog 

eens extra in de bloemetjes gezet. Namens het dankhuldecomité zei A. Thijssen, het volgende: ‘Wij kunnen stellen dat 

Maurice Laporte aan de reddding van 1370 mensen heeft bijgedragen. Had hij de trein niet teruggestuurd, dan was 

deze dodentrein op z’n bestemming geraakt. Maurice heeft deze daad vanuit z’n plichtsbesef en burgerzin verricht: dat 

verdient een grote dankhulde.’ 

Maurice Laporte woonde na zijn pensioen in Martenslinde. 
Maurice Laporte (°1905) was de vader van Lieve Laporte (°1936), de tweede echtgenote van René Oosterbosch 
(°1929). 
Vanaf zijn pensioen woonde hij en zijn echtgenote, Maria Louisa Coop (°1902), in bij hun dochter Lieve in de 
Poothofstraat in Martenslinde.  
Zijn schoonvader René Oosterbosch, vertelde in een interview dat wij jaren geleden met hem hadden, dat hij heel veel 
respect had voor zijn schoonzoon Maurice. Hij beschreef hem als een heel bescheiden, maar heel intelligente en 
leergierige man. 
 
De hele familie is intussen overleden. Op 1 oktober 2002 overleed de 97-jarige Maurice Laporte (zijn echtgenote stierf 
in 1987 en hun dochter Lieve in 2016). Allen zijn begraven op het kerkhof van Martenslinde (zie foto).  Zij liggen er 
samen met René Oosterbosch, die in 2016 overleed en zijn eerste vrouw, Alice Roebben (°1932), die in 1974 overleed. 
 

Maurice, die afkomstig was uit Antwerpen, liep school bij de Broeders van Liefde in 
Turnhout. Hij was een goede student; vooral wiskunde en talen lagen hem heel goed. Hij 
was een ijverige student die al op zijn zeventiende slaagde (als jongste deelnemer) in zijn 
staatsexamen. Hij begon te werken als bediende bij het postkantoor van Neerpelt, maar 
ging al snel daarna werken bij de spoorwegen, waar hij opklom tot stationschef. Het laatste 
was dat in het station van Heverlee.  
Dat hij graag studeerde en ook graag talen bijleerde, bleek toen hij op zijn 90e nog een 
cursus Engels ging volgen in de Wandeling in Bilzen.  
 

 



 

Op het kerkhof van Martenslinde liggen de 3 grafstenen van de familie Oosterbosch en Laporte vlak naast elkaar  

 

 


