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Roger De Geest wordt geboren op 30 
november 1911 in het gezin van 
katoenwever Désiré en zakkenmaakster 
Maria- Pharaïlde Heyman in de 
Veldekenstraat 12. Roger heeft nog 3 
zusters (Julienne (°1907), Bertha (°1908) 
en Maria(°1913) en 1 broer Gilbert 
(°1923).  
 

Op maandag 14 juli 1930 beslist het 
wervingsbureel dat Roger geschikt is voor 
de militaire dienst. Hij wordt aangeduid 
voor 1e regiment gidsen, 1e eskadron. Hij 
dient zich een jaar later aan te bieden, op 
15 juli 1931 in de cavaleriekazerne te 
Etterbeek. De Zelenaar ontvangt het 
stamboeknummer 149-27098. 
 

Na zijn legerdienst werkt hij bij de firma 
Caesens als jutewever. Ondertussen heeft 
hij het beroep van coiffeur aangeleerd en 
achtereenvolgens bij Gilbert De Lathouwer 
en daarna bij Maurits D'hollander gewerkt. 
Zijn droom is  zich als zelfstandig kapper 
te vestigen. 
 

Op 27 februari 1938 overlijdt moeder. 
 

Bij de mobilisatie op 1 september 1939, bij 
de afkondiging van fase C van het 
mobilisatieplan wordt het 1e regiment 
Vervoerde Cavaleristen in de 1e reserve 
opgericht. Deze nieuwe formatie wordt 
versterkt met onder andere een 8e eskadron 
uitgerust met getrokken C47 mm anti-
tankkanonnen.  
 

 
 

Het 8e eskadron wordt samengesteld uit 
reservisten van het 1e regiment Gidsen 
(oorspronkelijke eenheid van Roger) en het 
2e regiment Lansiers. Als mobilisatieplaats 
wordt Watermaal-Bosvoorde aangeduid. 
Op 6 september 1939 wordt het 1e 
regiment Vervoerde Cavaleristen samen 
gebracht in de Sint-Maartenskazerne en de 
Tarweschoofkazerne te Leuven. Roger zijn 
bed staat in de eerst vernoemde kazerne.  
 

Op 16 september overhandigt koning 
Leopold III de standaard van het in 1926 
ontbonden 2e regiment Gidsen (2G) aan het 



1e regiment Vervoerde Cavaleristen dat 
zich voortaan het 2e Gidsen zal noemen. 
 

Op 9 mei 1940 bezet het 2G de ondersector 
Kaulille-Neeroeteren van de vooruit-
geschoven stelling langsheen het kanaal 
Bocholt-Herentals en de Zuid-
Willemsvaart. Het regiment staat onder 
bevel van de Groepering Ninette. Het 
eskadron anti-tankkanonnen C47mm 
onderleiding van kapitein-commandant 
baron Albert Donny bevindt zich te 
Gruitrode en maakt deel uit van de 
stafdiensten van het 2e Gidsenregiment. 
 

 
 

Door de donkere nacht van 10 mei rijden 
de colonnes vrachtwagens met de dicht 
opeengepakte Gidsen naar het zuiden om 
zich terug te plooien achter het 
Albertkanaal. De achterhoede van de 2e 
Gidsen passeert de brug van Stokrooie om 
22u15. De hergroeperingszone is te 
Zepperen ten oosten van Sint-Truiden. Het 
2G wordt omstreeks vier uur 's morgens 
(11 mei) aangevallen door twee Duitse 
vliegtuigen. Soldaat Roger De Geest komt 
om in de beschieting en is de eerste 
gesneuvelde van het regiment. 
 

Aanvankelijk wordt Roger vermeld als 
zijnde vermist. De familie in Zele leeft 
gedurende de meidagen 1940 en nog lange 
tijd daarna in een ondraaglijke 
onzekerheid. Vader Désiré, zelf oud-
strijder uit de Eerste Wereldoorlog spaart 
tijd noch moeite om ergens aan de weet te 
komen wat er precies zijn zoon is 
overkomen. Persoonlijk zoekt hij de 
eenheid van Roger op als deze rond 16 mei  
op terugtocht in Moerzeke-Kastel verblijft. 

De verwarde en sterk uiteenlopen 
getuigenissen van oversten en 
strijdmakkers brengen geen opheldering  
 
Ook na de 18-daagse veldtocht en tijdens 
de bezetting schrijft vader De Geest naar 
alle mogelijke instanties, bij zoverre dat er 
in 16 gemeenten rond het Albertkanaal, 
waar de 2de Gidsen hebben gestreden, 
ontgravingen plaatsgrijpen, echter zonder 
enig resultaat. 
 

Op 11 oktober 1947 krijgt de familie van 
het Ministerie van Wederopbouw het 
bericht dat Roger De Geest als 
"vermoedelijk overleden" moet worden 
beschouw. Hij staat evenwel niet bekend 
als zijnde gesneuveld. Na 31 december 
1947 is het bericht ontvangen dat Roger De 
Geest op 11 mei 1940 te Alken - ligt op de 
weg tussen de brug van Stokrooie en de 
hergroeperingsplaats Zepperen - voor het 
vaderland is gevallen.  
 

Op 27 september 1951 wordt gemeld dat 
soldaat De Geest overleden was te 
Kortessem of Sint-Truiden. Het blijft tot op 
heden onduidelijk waar de ongehuwde 
Roger De Geest begraven ligt? 
 

Te Zelzate aan het kanaal, waar het 2de 
regiment Gidsen slag heeft geleverd, wordt 
op 18 september 1955 een monument 
opgericht ter nagedachtenis van de 
gevallenen van het regiment. Ook de naam 
van Roger De Geest uit Zele wordt in de 
arduin vereeuwigd. 
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