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Voorwoord 

 
Beste lezer, 

 

Met deze bundel bieden we u een educatief verhaal aan en richten we ons op een 

fictieve familie uit ons Molendorp waarbij de verschillende gezinsleden betrokken 

raken in de twee wereldoorlogen en het zinloze van de conflicten op deze familie 

tot dramatische uiting komt. Hoewel alle personages uit het verhaal fictief zijn, is de 

verhaallijn gebaseerd op correcte historische feiten, waardoor ze een des te 

realistischer beeld aan de lezer biedt. Door vele verhalen en teksten te bundelen in 

een rijk geïllustreerde verhalenlijn, met ook visueel uitgewerkte personages, komt het 

dagelijkse leven in deze oorlogstijden zeer scherp voor de dag. 

 

Wij hopen met dit verhaal een zo groot mogelijk publiek aan te spreken, te boeien 

en de nagedachtenis aan de slachtoffers van beide wereldoorlogen levendig te 

houden.  

 

Hannes Gyselbrecht 

Schepen van Cultuur 
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DE EERSTE WERELDOORLOG 

 
Het begin van WOI | 27 juli 1914 

 

Moeder Maria is druk in de weer in de keuken. Terwijl de karnemelkpap1 pruttelt, valt 

haar oog op de kalender. Morgen is het 28 juli 1914, de kleine Clara wordt 7 jaar. 

Maria neemt zich voor een taart te bakken om de verjaardag feestelijk te vieren. De 

voordeur slaat dicht, vader René is net thuisgekomen. Net op tijd voor het 

avondeten. Ze draait het gasvuur dicht, giet de aardappelen af en mengt ze onder 

de pap. Terwijl ze de kookpot op tafel zet, komt Clara met de borden aangelopen 

om de tafel te dekken.  

Zoontje Adiel blijft onverstoord met zijn tol spelen. “Adiel, was je handen en geef je 

vader zijn pantoffels aan! Clara, ga zitten en laat vader Onzen-Lieven-Heer2 danken 

voor het eten dat op tafel staat.” 

 

Het rustige avondmaal wordt echter verstoord door het rumoer dat ze in hun straat 

horen. Vader René staat op en gaat naar buiten, de Bruggestraat op. Zouden de 

geruchten, die al dagen in het dorp te horen zijn, dan toch kunnen kloppen? 

 

Afbeelding 1 

 

Hij loopt de veldwachter3 tegemoet, die druk in gesprek is met andere nieuwsgierige 

dorpsgenoten “… het Duitse leger komt steeds dichterbij en dus heeft de 

burgemeester me de opdracht gegeven om de boodschap te verspreiden… er 

komt een mobilisatie4 voor alle militieklassen5 tussen 1899 en 1912”. René schrikt. Hij 

vervulde zijn dienst in het leger en behoort tot de militieklas van 1903. Dat betekent 

dat ook hij naar de oorlog zal moeten.  

 

Met een zwaar gemoed gaat hij terug naar huis, waar hij zijn vrouw Maria in tranen 

aantreft. Ook Clara is overstuur en heeft het op een krijsen gezet. “Niet huilen, ’t zal 

wel meevallen. Voor je het weet ben ik alweer thuis,” probeert hij zijn gezin te 

kalmeren.  

                                                 
1 Karnemelkpap: pap gemaakt met karnemelk en bloem; wanneer je met een stok op en neer gaat in 

verzuurde room (karnen), komt vet of boter bovendrijven en blijft de karnemelk achter. 
2 Onzen-Lieven-Heer: Jezus Christus 
3 Veldwachter: een ordehandhaver (soort politieman) in kleine plattelandsgemeenten vóór WOII 
4 Mobilisatie: het klaarmaken van een leger voor een oorlog, mannen onder de wapens roepen 
5 Militieklas: groep mannen die in een bepaald jaar de leeftijd hebben om legerdienst te vervullen 
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“Waren we maar naar Amerika gegaan zoals Emiel Braeckevelt, die goede kennis 

van mijn ouders.  Daar hadden we het zeker beter gehad en kwamen we niet in die 

vreselijke oorlog terecht,” zucht Maria6. 

 

 

Afbeelding 2 en 3 

 

 

2 augustus 1914 

 

René verzamelt zijn spullen en is bijna vertrekkensklaar. Maria hoorde deze 

voormiddag bij de slager in het dorp dat de repetitie voor de prijsuitdeling7 in het 

pensionaat8 die dag plots stilgelegd werd omdat de Engelse leerlingen 

gewaarschuwd werden om diezelfde avond nog naar Oostende te vertrekken en 

daar in te schepen naar Engeland. Een dag langer wachten en ze zouden door het 

begin van de oorlog misschien niet meer kunnen overvaren. Ook de andere meisjes 

uit het pensionaat mochten naar huis vertrekken. 

René zucht… “De Engelse leerlingen vluchten weg van het gevaar en wij worden er 

als soldaten naar toe gezonden”.  

 

Tijd om te vertrekken! Réne geeft Clara een kus en spreekt Adiel toe, die aandachtig 

luistert. “Jij bent nu de man in huis. Zorg goed voor je moeder”. Hij neemt zijn vrouw 

nog eens goed vast:  “Hou je sterk Maria, het is voor het vaderland!” 

Bij het naar buiten gaan vervoegt hij zich bij de andere soldaten die door de massa 

op straat uitgezwaaid worden als helden. Hij hoort de klokken luiden en begint te 

marcheren op het gedrum van de Brabançonne, het Belgische volkslied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Op het einde van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw, trokken heel wat inwoners van 

Ruiselede en vooral Doomkerke naar de V.S.A. en Canada om er een nieuw leven te beginnen. Velen 

onder hen waren arm en hoopten er vooral op rijkdom en een goed bestaan. 
7 Prijsuitdeling: Ceremonie waarbij de beste leerlingen beloond werden met prijzen, in het verleden 

werd hierbij vaak een toneelstuk opgevoerd 
8 Waar vandaag Instituut Sancta Maria gelegen is in de Pensionaatstraat 
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De eerste kennismaking met de oorlog | 14 augustus 1914 

 

René is al bijna twee weken geleden uit Ruiselede vertrokken. Ondertussen probeert 

Maria haar gedachten aan de oorlog te verdringen. Ze gaat vaak bidden bij de 

ommegangkapellen voor een veilige thuiskomst van haar man en zijn vrienden. Zo 

bezoekt ze ook eens de nieuwe kapel op de Kruisebergen van plantenkweker Petrus 

De Bel, die het kapelletje liet bouwen in de hoop dat zijn enige zoon niet 

opgeroepen zou worden door het Belgische leger.  

 

                                                    

 Afbeelding 4 

 

 

Adiel en Clara spelen buiten. Ze hinkelen en lachen. Voor hen is de afwezigheid van 

hun vader even veraf. “Arme kinderen, wat staat er ons nog te wachten,” denkt 

Maria, terwijl ze plots geronk hoort in de verte. “Clara en Adiel, kom vlug binnen!” 

Maria kijkt door het keukenraam en ziet Duitse vliegtuigen, de Tauben9, overvliegen. 

De gevechten komen nu echt wel dichterbij. “Hopelijk stelt René het goed….” 

 

 

De eerste gevechten | 17 Augustus 1914 

 

De berichten dat de Duitsers naderen, worden steeds zekerder. Op 12 augustus 

hebben de Belgische soldaten een overwinning behaald op het Duitse leger. Het 

bericht van deze ‘Slag der Zilveren Helmen’ wordt in Ruiselede op gemengde 

gevoelens onthaald. Maria zou blij en trots moeten zijn, maar ze treurt want Cyriel 

Braet is gesneuveld.  Hij is de allereerste Ruiseleedse soldaat die gevallen is. 

 

 

22 augustus 1914 

 

Op een zonnige voormiddag spelen Adiel en Clara op straat in de buurt van het huis 

van de veldwachter. Robert Tanghe, de zoon van veldwachter Emiel, komt 

aangelopen. Hij vertelt opgewonden over de groep Belgische soldaten die zich 

verzameld heeft op de Markt.  

                                                 
9 Tauben: Duits voor duiven, Duitse verkenningsvliegtuigen lijkend op de vorm van een duif 
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Adiel en Robert gaan op verkenning en zien bij de soldaten een speciale wagen 

staan, een kanon, waarmee op de oprukkende Duitsers geschoten zal worden. “Er 

zouden Duitse verkenners op komst zijn vanuit Beernem. Mijn vader noemt ze 

Uhlanen10,” zegt Robert. De jongens gaan Clara halen en trekken vlug naar moeder 

Maria.  

 

Wat later zien de kinderen de vijand naderen. Ze komen door de Bruggestraat en 

gaan in de richting van de Markt. Adiel, Robert en Clara verschuilen zich vlug achter 

het raam en blijven de vijand nieuwsgierig bekijken. “Kijk, ze rijden te paard en 

hebben een rare helm met een plankje op,” ziet Clara. “Ze dragen ook een speer 

met een vlaggetje eraan mee,” merkt Adiel op.  

 

De kinderen kunnen de confrontatie tussen de Belgische soldaten en de Duitse 

Uhlanen goed volgen. Zodra de Belgen de Uhlanen binnen gezichtsbereik hebben, 

beginnen ze te vuren. Adiel ziet één Uhlaan van zijn paard vallen. Zou hij dood zijn? 

Het paard van een tweede Uhlaan wordt doodgeschoten. Adiel ziet de overige 

Duitsers wegvluchten, zij worden later tussen Ruiselede en Tielt neergeschoten. De 

Uhlaan zonder paard vlucht in de richting van het kerkhof aan de kerk waar hij later 

op de dag door veldwachter Tanghe gevangen genomen zal worden.  

 

Hoewel het Belgische leger de Duitsers in Ruiselede nog even kan tegenhouden, valt 

niet te ontkennen dat de vijand Vlaanderen stilaan aan het bezetten is en toch wel 

heel dicht bij Ruiselede komt.  

 

23 augustus 1914 

 

’s Middags hoort Clara bij de bakker dat er twee jonge mannen gesneuveld zijn op 

18 augustus in de streek van Tienen, toen ze probeerden de Duitse soldaten tegen te 

houden. Tijdens deze ‘Slag op de Zeven Zillen’ zouden zo’n 500 Belgische soldaten 

gesneuveld zijn.  

Eén van de Ruiseledenaren was Henri Vroman. Hij woonde op ’t Ruiseleeds Veld en 

was net als Maria ook aanwezig bij de inwijding van het nieuwe grote kruis op de 

Zandberg. Henri woonde daar dichtbij, aan de Zandbergschool en vader had nog 

even met de jonge Henri gepraat. 

 

 

Afbeelding 5 

                                                 
10 Uhlanen: Duitse soldaten te paard, verkenners die vóór de troepen uitgestuurd werden 
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Een stroom van vluchtelingen – Vliegende Maandag | 24 augustus 1914 

 

De volgende morgen hoort Maria veel lawaai in de straat. Samen met haar broer 

gaat ze een kijkje nemen. Hele stromen mensen hollen voorbij. Ze komen uit de 

richting van Nevele en Lotenhulle en trekken richting het Sint-Pietersveld vanwaar ze 

later naar Nederland willen vluchten. Ze dragen van alles met zich mee: voedsel, 

kinderwagens vol potten en pannen, steekkarren11 met huisraad. “Ze zijn doar,” 

horen ze roepen. Niemand heeft iets gezien, maar ze hebben allemaal ‘van horen 

zeggen’ dat de Duitsers gevaarlijk zijn. Het klooster in de Bruggestraat vangt heel wat 

van deze vluchtelingen op. 

 

Enkele dagen later blijkt dat de vluchtelingen in paniek een vliegende vlucht 

hebben genomen toen ze hoorden dat het Duitse leger dichterbij kwam. Uiteindelijk 

bleek dat de vijand zich helemaal niet in de buurt bevond. Iedereen keert terug 

naar huis. De ‘vliegende maandag’ is voorbij, maar af en toe blijven vluchtelingen 

voorbij komen. 

 

10 oktober 1914 

 

Op een avond in oktober wordt op de deur geklopt. René is terug thuis! Maria 

omhelst haar man, die doodop is maar het goed stelt. Het Belgische leger is moeten 

afdruipen, op een pijnlijke manier. De hoopvolle berichten die in de kranten te lezen 

waren en die vol trots meldden dat de soldaten in de stad Antwerpen goed konden 

standhouden, waren slechts geruchten…  

Ook Maria had de kranten geloofd! Ook al was het maar om er zichzelf van te 

overtuigen dat René veilig was. 

 

“Nee,” zegt René, “het leger was helemaal niet bestand tegen het krachtige Duitse 

leger. We maakten geen schijn van kans en konden ons enkel terugtrekken. Heel 

pijnlijk”. Heel wat Belgische soldaten proberen in alle angst en wanhoop te 

deserteren12. Ze hebben schrik voor de vijand en willen weg uit de oorlog. 

René heeft van zijn chef een vergunning gekregen om tijdens de terugtocht even 

naar huis te kunnen gaan. “Morgen om zes uur moet ik me terug aanmelden, anders 

word ik als deserteur beschouwd en doodgeschoten”. Na een veel te korte nacht 

vertrekt vader René opnieuw. Maria en de kinderen nemen voor een tweede keer 

afscheid en het lijkt alsof ze hem opnieuw een beetje verliezen. 

                                                 
11 Steekkar: handkar op twee grote wielen 
12 Deserteren: weglopen uit het leger, zijn kameraden in de steek laten 
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De volgende dag blijkt hoe dicht het Duitse leger de Belgische soldaten op de 

hielen zit. De geruchtenmolen draait op volle toeren en er is overal paniek. Er wordt 

gezegd dat de Duitsers er binnen enkele dagen al zullen zijn en dat iedereen beter 

naar Engeland of Frankrijk vlucht. Anderen vinden het dan weer beter om samen te 

blijven en hun huis en bezittingen te beschermen.  

Maria weet niet goed meer wat ze moet denken. Ze zag de laatste weken heel veel 

vluchtelingen voorbij trekken, op weg naar Frankrijk. Zouden de Duitsers dan toch in 

de buurt zijn? Er moet toch een reden zijn waarom iedereen vlucht? Er doen vooral 

geruchten de ronde over de wreedheid van de Duitsers. “Ze mishandelen vrouwen 

en kinderen”, huilt de buurvrouw! Maria is bang. 

 

 

De komst van de Duitsers | 14 oktober 1914 

 

Op 14 oktober komen de eerste Duitse soldaten Ruiselede binnen. Maria’s vrees 

wordt waarheid. Van achter het raam ziet ze lange rijen soldaten door het dorp 

trekken. Voetvolk, paarden, muziekkapellen, ziekenwagens, keukens, … Wel 40.000 

man vertelde men later. Ze vragen water aan dorpsgenoten die hen verschrikt 

aankijken en schrijven de woorden ‘Gute Leute’13 op de deuren van huizen waar 

mensen wonen die hen hebben geholpen. “Wat betekent ‘gute leute’? Zo leutig is 

de toestand toch helemaal niet?” vraagt Maria zich af. 

 

Een Duitse soldaat komt op Maria’s huis af. Behoedzaam opent ze de deur. De 

Duitser stelt haar een vraag, maar Maria staart hem onbegrijpend aan. De Duitser 

onderneemt een tweede poging en stelt de vraag langzaam opnieuw. Maria meent 

enkele woorden te herkennen en haalt vlug de sigaren van René en enkele flesjes 

bier uit de kelder. Tot haar verbazing geeft de Duitse soldaat haar enkele franken. 

 

 

 

 

                                                 
13 Gute Leute: Duits voor ‘Goed volk’, betrouwbare of hulpvaardige mensen 
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1914 -1918: RUISELEDE ONDER DUITSE 

BEZETTING 

 
Februari 1915 

 

Nonkel Camiel was gisteren in Tielt.  Hij heeft nieuws! De oorlog wordt vooral 

uitgevochten in het westen van het land. In de streek rond Ieper en Diksmuide ligt 

het oorlogsfront. Daar wordt zwaar gevochten en sterven elke dag heel wat jonge 

soldaten. “Tielt,” zegt Camiel, “is vooral een verzamelplaats voor soldaten, goederen 

en materiaal en daar is het druk”. De stad is de hoofdplaats van de Kommandatur.  

 

“In Ruiselede is het rustiger, maar ook hier voel je dat het oorlog is”. Adiel en Clara 

missen hun vader. Maria bidt voor de terugkeer van haar man. Heel wat gezinnen 

krijgen het bericht dat familieleden aan het front gesneuveld zijn. Natuurlijk zijn er 

steeds Duitse soldaten in het dorp aanwezig en is niet alles nog toegestaan. 

Bovendien zorgt de oorlog ervoor dat er onvoldoende voedsel is voor iedereen en 

eist de Duitse bezetter een groot deel van de oogsten op. Het beetje voedsel dat er 

is moet eerlijk verdeeld worden en iedereen heeft slechts recht op een beperkt 

rantsoen14. 

 

Maria is op weg naar de Aalterstraat, naar het huis nr. 19, voor de verdeling van de 

voeding door het plaatselijke voedingscomité15. Ze geeuwt, want ze heeft vannacht 

opnieuw niet goed geslapen. Ze heeft nog steeds niets van René gehoord. 

Bovendien voelt ze zich niet op haar gemak met de Duitse soldaat die in haar huis 

logeert. Nochtans lijkt hij vriendelijk in de omgang. Ook de buurvrouw werd verplicht 

een kamer aan een Duitser, Max, die bakker is, af te staan. Ook hij heeft goede 

manieren en is braaf. Toch hoopt ze stilletjes dat hij binnenkort zal moeten 

vertrekken. 

 

Onderweg naar de Aalterstraat loopt ze het bureau van de plaatskommandant 

voorbij. Aan de muur van de lokale Kommandatur16 bij brouwer Vuylsteke, op de 

hoek van de Markt met de Bruggestraat hangt weer een affiche met een 

                                                 
14 Rantsoen: beperkte hoeveelheid 
15 Voedingscomité: vereniging die voedsel, meestal uit Amerika, verdeelde 
16 Kommandatur: het lokale bestuur tijdens de Duitse bezetting 
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verordening17. Blijkbaar moet iedereen nu een persoonlijk paspoort of Schein 

hebben. Maria zucht. Ze begint al die regeltjes van die Duitse officieren stilaan beu 

te worden. Zo mogen de inwoners van Ruiselede ’s avonds niet meer op straat lopen 

en mogen ze niet zomaar op café gaan. Daarnaast moeten de mensen regelmatig 

verplicht fietsen of koperen voorwerpen of zelfs dieren en gewassen zoals 

aardappelen en graan afstaan. 

Ook de zusters in het klooster ontsnappen niet aan de opeisingen. Zo kwamen de 

Duitsers al verschillende keren langs om koperen voorwerpen op te speuren. De 

zusters waren gelukkig vindingrijk genoeg om onder meer de koperen waskuipen in 

veiligheid te brengen. 

 

Maria leest de affiche nog eens opnieuw en moet aan haar neefje Norbert denken. 

Alle regeltjes maken het hem wel heel moeilijk om nog naar school te kunnen gaan. 

Norbert woont aan het Sint-Pietersveld en gaat naar het College in Tielt. Iedere 

zondag moet hij in de voormiddag een Schein afhalen bij de Kommandatur in 

Beernem, want de buurt van het Sint-Pietersveld dicht bij Doomkerke hoort volgens 

de Duitsers bij die gemeente. Op maandag, vroeg in de morgen, stapt hij naar Tielt 

en ’s middags geeft hij er zijn Schein af in het Meldeambt18 in de Ieperstraat. Hij blijft 

de hele week in het internaat van het College en haalt op vrijdagmiddag opnieuw 

een Schein op zodat hij zaterdag te voet weer naar huis kan gaan. Zo gaat dat elke 

week.  

 

Maria vervolgt haar weg naar het voedingscomité. Daar aangekomen ziet ze dat 

het rantsoen opnieuw vrij beperkt is. Ze is dankbaar voor het beetje meel dat ze 

deze keer krijgt en verlekkert zich op het Amerikaanse spek. Ze trekt haar neus op 

voor het smout19 dat ook deel uitmaakt van het rantsoen. Ze zoekt naar wat suiker, 

maar deze keer heeft ze geen geluk.  

 

 

Afbeelding 6 

 

Via Norbert kon ze gelukkig een halve kilo boter op de kop tikken. Hij had een pakje 

suiker kunnen wisselen voor wat boter bij de melkerij20 van Doomkerke. Daar moest 

hij beloven dat hij de boter zou verdelen onder vrouwen van wie de man aan het 

front zit. 

                                                 
17 Verordening: besluit of voorschrift van de overheid 
18 Meldeambt: meldingskantoor 
19 Smout: dierlijk vet, meestal afkomstig van de varkensbuik 
20 Melkerij: plaats waar de melk van verschillende boerderijen ingezameld werd en verwerkt werd tot 

boter, room, karnemelk –  Vandaag Brandstraat tussen nr. 27 en 29, gebouw met nis in de voorgevel 
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Maart 1915 

 

Maria schrikt op wanneer ze het bonzen hoort op de voordeur. De postbode kan zijn 

enthousiasme nauwelijks meester. Nieuws van René! Een brief van het front, die z’n 

weg heeft gevonden doorheen de Duitse censuur21.  

 

Lieve Maria en kinderen, 
 

Het leven aan het front is doodsgevaarlijk. Elke dag horen we het 
geratel van geweren, het knallen van granaten, het inslaan van 
bommen en het schreeuwen van gewonde soldaten. Soms veraf, 
maar vaak heel dichtbij.  
 

We proberen ons te verschansen voor de Duitsers in loopgraven of 
achter aarden wallen die we verstevigen met zandzakjes die we hier 
‘vaderlanderkes’ noemen. We strijden en lijden in de modder van de 
Yzerpoel. Droog is het hier nooit! Onze natte kleren krijgen de tijd 
niet om voldoende uit te drogen door de regen of de modderige 
grond rond de Yzer. Tijdens de voorbije winter zakten we soms tot 
aan onze knieën in een vieze brij van modder, vuil en … We zijn 
vaak ziek, vuil en uitgehongerd en leven tussen de ratten. Vorige week 
sukkelde ik in een obusput gevuld met stinkend water toen onze 
compagnie op weg was om de soldaten in de vuurlinie af te lossen. 
Zonder de hulp van mijn kameraden was ik er zeker verdronken.  
 

In de rustpost kregen we bezoek van onze Koning Albert. Hij sprak 
een jonge Vlaamse soldaat aan: ‘Jullie hebben hier prachtig werk 
verricht, het zal jullie tot nut strekken’. We zijn fier op onze koning 
en blijven moedig doorvechten voor vorst en vaderland!  
Maak  je geen zorgen over mij. Ik stel het goed. Hou jullie sterk.  
René 
 
                                                 
21 Censuur: controle op verboden boodschappen in brieven, kranten, films, … en die weghalen 
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Oktober 1915 

 

Maria zucht. Het is niet gemakkelijk om brood op de plank te krijgen voor 

zichzelf en de kinderen in deze oorlogsjaren. Ze denkt aan Henri, die de 

mensen ook wel ‘Lievens molenaarke’ noemen, van de Lievensmolen nabij 

de wijk Den Hekke22. Door de militaire verordeningen werden de 

molenwieken stilgelegd en zo werd Henri verplicht om voor de Duitsers te 

gaan werken in de omliggende bossen.  

 

Omdat hij met dat loon onvoldoende brood kon kopen voor zijn kinderen, 

vroeg hij een hoger loon. Dat was bij de bezetter in het verkeerde keelgat 

geschoten. Hij werd veroordeeld en naar de strafkolonie23 van de stad Sedan 

in Frankrijk gebracht. Toen ze hem meenamen naar het station van Maria-

Aalter passeerde hij in Doomkerke waar zijn kinderen naar school gingen. 

Daar zagen ze hem voor het laatst, want Henri zou de ontberingen van de 

strafkolonie niet overleven. 

 

Afbeelding 7 

 

April 1916 

 

Neef Norbert is op bezoek bij Maria en de kinderen. Hij heeft gehoord dat er 

in de bossen van het Sint-Pietersveld heel wat bedrijvigheid is doordat de 

Duitsers er een vliegveld wilden aanleggen. “Zo kunnen ze vandaar naar het 

front vliegen om er nog meer bommen op onze soldaten aan de IJzer te 

gooien!”  

 

 

Zomer 1916 

 

Een tweede brief van René heeft de weg naar Ruiselede gevonden! Meer 

nieuws van het front. 

 

 

                                                 
22 Wijk gelegen tussen Doomkerke en Wingene 
23 Strafkolonie: plaats waar gevangenen worden samengebracht om dwangarbeid te verrichten 
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Lieve familie, 
 

We vechten nu al maandenlang en het einde van de oorlog is nog 
niet in zicht. Het is een wrede oorlog. De strijd is hard en de 
verminkingen zijn gruwelijk. Jonge mannen met kapotte gezichten, 
armen en benen die ontbreken, … 
Er wordt sinds een jaar ook gas gebruikt om de soldaten te treffen. 
Het gas wordt in obussen naar de loopgraven van de vijand 
geschoten waar het zich verspreidt. De gevolgen zijn vreselijk. 
Aanvankelijk konden we ons enkel met monddoeken beschermen. Wie 
te laat reageerde, werd door de gaze gepakt, begon te braken, hapte naar 
lucht  en stikte een pijnlijke dood. Ondertussen zijn er gasmaskers 
om ons te beschermen, maar echt veilig voor het gas zijn we nooit. 
Bij een gasaanval lekte mijn masker en kreeg ik wat gas binnen. Ik 
stel het goed en hou er enkel een hoest aan over.  
René 
 

Herfst 1917 

 

De drukte in de omgeving van Doomkerke neemt toe! Niet enkel ligt er een 

vliegveld in de bossen van Sint-Pietersveld, de Duitsers hebben in het dorp 

ook een MG Schule opgericht. De soldaten krijgen er in de klaslokalen van 

het kloosterschooltje lessen over het schieten met machinegeweren en in een 

nabijgelegen boltent gaan de nieuwsgierige Doomkerkse jongens naar de 

praktijkoefeningen kijken.  

 

Adiel hoort later van kameraden dat de oefenterreinen van de MG Schule in 

de omgeving van ’t Ruiseleeds Veld24 werden aangelegd, compleet met 

schietveld, aarden wallen en loopgraven. Volgens mensen uit de buurt hoort 

men er bijna dagelijks het geratel van machinegeweren. En daar oefenen ze 

om dan aan het front onze eigen soldaten te kunnen treffen en 

doodschieten! Een wrede gedachte! 

                                                 
24 ’t Ruiseleeds Veld:  Vroeger noemde men dit gebied ook het Parochieveld, vandaag is dit voor het 

grootste deel de parochie Kruiskerke en de Kruisebergen (aan de grens met Maria-Aalter) 
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28 februari 1918 

 

Elke keer wanneer Maria de straat op gaat om inkopen te doen, wordt ze 

aangesproken door mensen die nieuws hebben over de oorlog. Ook nu weer 

heeft ze gehoord dat er in Hooglede enkele Ruiseleedse jongemannen 

omgekomen zijn bij een bombardement. Ze zet haar weg verder naar de 

molen, waar ze met een rantsoeneringszegel wat bloem kan krijgen. De 

oorlog duurt langer dan iedereen had gedacht en er vallen steeds meer 

doden. “Hopelijk zien we René nog levend terug…” 
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EINDE EERSTE WERELDOORLOG 

 
2 oktober 1918 

 

Het klooster wordt door de Duitsers als lazaret25 ingericht. Hele groepen 

zwaargewonde soldaten worden binnengebracht. De bebloede 

ambulancewagens rijden er af en aan. De Duitsers moeten zich immers 

terugtrekken en lijden zware verliezen. Maria’s nichtje is kloosterzuster en ziet 

de gewonden vaak al sterven op weg naar de operatiekamer.  

 

Iedereen weet dat het niet goed gaat met het Duitse leger en dat de 

overwinning voor de geallieerden op til is. De verhalen over Duitse officieren 

en onderofficieren die boontjes moesten plukken uit de moestuintjes om naar 

hun hongerige families in Duitsland te sturen, deden sommigen beseffen dat 

door die hongersnood in Duitsland, de oorlog voor hen op zijn einde liep.  

 

En inderdaad, er keren meer en meer groepen Duitse soldaten van het front 

terug. Sommigen met de fiets, zonder rubber banden, met op de velgen 

gevlochten koorden. “Wat een verschil met vier jaar daarvoor, toen ze in 

mooi uniform door het dorp kwamen”, denkt Maria. 

 

 

17 oktober 1918 

 

De eerste obus valt op Ruiselede en raakt gelukkig enkel de stal van het 

klooster. De Ruiseleedse bevolking is ongedeerd. Maria is opgelucht, haar 

gezin is veilig, maar de gevechten zijn nog niet voorbij. Het gerucht doet de 

ronde dat de Duitse legerstaf het Sint-Pietersveld en Ruiselede tot het uiterste 

wil verdedigen. Dat betekent dat het dorp en de inwoners tussen beide 

vechtende legers zal komen te liggen! Maar zo ver komt het niet…  

 

Al blijft het ook tijdens de terugtocht van het Duitse leger best wel gevaarlijk. 

Zo hoorden Maria en de kinderen de verhalen dat de Duitsers tijdens hun 

terugtocht overal springstof hadden geplaatst op strategische plaatsen.  

                                                 
25 Lazaret: veldhospitaal 
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Zo maakten ze putten in de wegen en vulden ze die met dynamiet om de 

wegen en de bruggen voor de vijand onbruikbaar te maken.  

 

 

19 oktober 1918 

 

Om half zes ’s morgens wordt bij Maria op de deur geklopt. De Duitsers 

verwittigen: “Er zullen ontploffingen plaatsvinden, iedereen kan beter gaan 

schuilen!” Dankzij de verwittigingen van de Duitsers vallen er geen gewonden 

bij deze ontploffingen, al wordt het dorp wel opgeschrikt door de harde 

knallen en raken heel wat huizen op de Markt zwaar beschadigd. Ook de 

kerktoren stond op de dynamietlijst, maar toch blijft de toren gespaard.  

 

Later op die mistige oktobermorgen zit Adiel de Bijbel te lezen. Plots hoort hij 

zijn zus Clara roepen: “Adiel, kom vlug kijken!” Samen kijken ze de straat in en 

zien ze gewapende soldaten dichterbij komen. Hij hoort moeder vanuit de 

keuken: “Och kinderen, ze zijn daar, eindelijk. Ze komen van achter de 

Meuleslag. Geen groengrijze Duitse uniformen deze keer, maar Fransen die 

een blauwgrijs pak dragen!” 

 

 

Afbeelding 8 

 

Enkele dagen later zit Adiel aan tafel met een Franse soldaat en leert hij zijn 

eerste Franse woorden. “Beurre, sucre, lait, pain”, somt hij de namen van de 

etenswaren op die op tafel staan. Samen met de soldaat schrijft hij ook een 

postkaart met een foto van de Bruggestraat ‘Ce patelin a été liberé le 19 

octobre’. Adiel heeft weinig moeite met de Franse taal die hij veel mooier 

vindt dan het Duits dat hij de laatste vier jaar heeft gehoord. In de keuken 

zingt zijn moeder Maria samen met Clara een Frans liedje. Adiel glimlacht. Het 

doet hem deugd om zijn moeder weer te zien lachen na het armoeleven 

onder vier jaar Duitse bezetting.   

 

Afbeelding 9 

 

Nu er weer bloem en suiker in huis is, bakt Maria een taart voor haar Franse 

gast. Ze neuriet. Ze kijkt weer positief naar de toekomst. Ze heeft bovendien 

goede hoop dat René binnenkort weer thuis zal zijn.  
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25 oktober 1918 

 

Goed nieuws! René is thuisgekomen! Eindelijk weer herenigd met zijn gezin! 

De kinderen zijn ongeduldig om de vele verhalen van hun vader te horen. 

“Hoe ben je thuis geraakt, vader? Hoe was het aan het front? Ben je gewond 

geraakt?”  Moeder Maria maant de kinderen aan om hun vader eerst even 

op adem te laten komen, maar René wil zijn verhaal vertellen. Na enige 

aarzeling komt de woordenstroom op gang.  

 

“Op 28 september is het tegenoffensief begonnen in Merkem. Algauw 

passeerden we Roeselare en Wingene. De weg naar Ruiselede lag open, 

maar in de dreef van Armand De Roo26 hielden ze me tegen. In Stiens 

bossen27 zaten nog Duitsers verscholen. We konden dus niet verder en dat op 

slechts een paar kilometer van huis verwijderd. Het doet deugd om jullie terug 

te zien na vier jaar afzien in de loopgraven….”  Zijn stem stokt. Het is een 

zware periode geweest. Toch moet hij nog even verder met zijn regiment. 

Nog even, en dan is ook de oorlog van René voorbij.  

 

 

31 oktober 1918 

 

Het dorp wordt nog een laatste keer opgeschrikt door het oorlogsgeweld. Bij 

een laatste aanval van de Duitse luchtmacht worden tal van bommen op 

het dorp neergegooid. Adiel ziet de bommen vallen vanuit het zolderraam. 

Een echte bommenregen! Gelukkig treffen de bommen geen huizen en 

komen ze allemaal terecht in de velden en weiden rondom Ruiselede en 

raakt niemand gewond.  

 

 

11 november 1918 

 

Maria is dolgelukkig. René is even thuis geweest en het lijkt goed met hem te 

gaan. Vandaag kwam ook het bericht dat de grote leiders beslist hebben 

om de wapens neer te leggen. De ‘Groote oorlog’ is voorbij! Het is 11 

november 1918, het is eindelijk wapenstilstand! 

                                                 
26 Toegangsdreef tot het kasteel de Roo in de Brandstraat, Doomkerke 
27 De bossen gelegen naast de toenmalige woning van Augustien De Ram tussen de Bruggesteenweg 

en de Brandstraat 
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HET LEVEN ZONDER OORLOGSELLENDE, 

DE JAREN 1920-1929 

 
17 augustus 1919 

 

Het dorp viert feest! Samen met de kinderen gaat Maria op 17 augustus 1919 

naar het vuurwerk kijken op de Markt. Plots ziet Clara rook uit de kerktoren 

komen. Enkele mannen lopen de trappen in de toren op om het vuur te 

doven. Een vuurpijl van het vuurwerk kwam in de kerk terecht. Bij de 

bluswerken merken de brandweermannen op dat er Duits dynamiet 

achtergebleven is in de kerktoren. De kerk stond dan toch op de dynamietlijst 

van de Duitsers! Maar waarom ontplofte de springstof niet?  

 

Enkele dagen later vertelt Godelieve Roose dat de Duitser die bij haar de 

sleutel van de kerktoren kwam vragen om er het dynamiet te plaatsen, voor 

priester leerde en het niet over zijn hart kon krijgen om de kerk te vernielen. Hij 

plaatste de dynamietladingen, maar zorgde er ook voor dat die niet konden 

ontploffen.  

 

Afbeelding 10 

Winter 1919-1920 

 

De laatste Franse troepen verlaten Ruiselede. Adiel kan zijn geluk niet op: 

vader is terug thuis. Na zijn korte bezoek aan zijn gezin bij het terugdringen 

van het Duitse leger, trok zijn regiment verder naar Aalter en vervolgens 

moesten ze nog een half jaar in Duitsland blijven om er een gebied te 

bezetten. Nu is het gezin eindelijk herenigd. Ook moeder loopt weer tevreden 

rond. “We krijgen er binnenkort een broertje bij”. 

 

Begin 1920 

 

Enkele maanden later wordt Marcel geboren. Door de komst van de kleinste 

spruit, kan Adiel zich nu echt grote broer noemen. Bovendien helpt hij zijn 

vader veel bij zijn nieuwe zaak. Al van voor de oorlog was het vaders grote 
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droom om velomaker te worden. Hij besliste om naast zijn timmerzaak ook 

een fietsenmakerij te openen en de zaken draaien goed.  

 

Toch is vader veranderd, merkt Adiel op. Hij is stiller geworden. Wanneer hij 

vader hoort praten, valt het hem op dat hij de dingen plots heel zwart-wit ziet: 

de gesneuvelden zijn helden, de geallieerden zijn broeders en de vijanden 

zijn wreedaards en lafaards. Vader René trekt zich de laatste tijd ook vaak 

terug. Hij wil wellicht niet laten merken dat zijn gezondheid tijdens de jaren 

aan het front toch een flinke deuk heeft gekregen.  

Adiel hoorde zijn moeder bovendien tegen een buurvrouw vertellen dat 

vader net als andere soldaten ‘van de gaze gepakt is’.  

 

 

De oud-strijdersbond | Zomer 1920 

 

Enige tijd geleden vond Adiel het notitieboekje van vader terug. Daarin 

Franse notities van de militaire cursussen die vader volgde. Vader schopte het 

van simpele soldaat tot eerste sergeant. Toen hij het leger verliet, was hij 

eerste sergeant nr. D136 van de derde compagnie uit het 17e linieregiment 

en drager van eretekens en frontstrepen28. Vader vertelt weinig over die tijd, 

maar Adiel merkt op dat hij nieuwe moed vindt wanneer hij bij zijn 

strijdmakkers is. Ze lijken elkaar te begrijpen, ze maakten hetzelfde mee.  

 

De mannen komen vaak samen in café Den Tap en stichten rond 1920 

samen een oud-strijdersbond, de VOS of Vlaamse Oud-strijdersbond. Zeker 50 

mannen worden lid en Pierre Schelpe heeft de leiding op zich genomen. 

Vader voelt er zich thuis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Eretekens en frontstrepen: beloningen in de vorm van medailles en linten 
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 Plannen voor een oorlogsmonument | Mei 1923 

 

René hoest voor de zoveelste keer. “Die verdomde longen,” bromt hij. Samen 

met Adiel en Clara zet hij koers naar het laatste huis dat ze vandaag zullen 

bezoeken. Het gezin zamelt op vraag van het gemeentebestuur geld in voor 

de oprichting van een herdenkingsmonument. Er zijn tenslotte heel wat 

soldaten en burgers uit Ruiselede gestorven door de oorlogsgebeurtenissen.  

 

Hier woont Mariëtte, wiens man de oorlog niet heeft overleefd. Ze opent de 

deur en begint te snikken wanneer ze René ziet. Ze heeft de dood van haar 

man amper kunnen verwerken.  “Ik weet waarom je hier bent René. Ik heb 

het ontwerp voor het praalgraf van Aloïs De Beule uit Gent gezien met een 

staande engel en een liggende soldaat in brons, waarop de namen 

gebeiteld zullen staan, ook van…”  Ze zwijgt en snikt opnieuw, er valt een 

stilte. Adiel en Clara zijn onder de indruk van het stille verdriet van deze 

vrouw.  

 

Toch staat Mariëtte op en haalt enkele franken uit de kast. “Hier, zorg dat het 

monument er komt. Zorg ervoor dat we hen nooit vergeten”. René 

overhandigt de vrouw een ‘bewijs van erkentelijkheid’ in ruil voor haar 

bijdrage. René voelt een hevige hoestbui opkomen die hij niet kan 

onderdrukken. Hij hoest zijn longen uit. “God beware je,” fluistert Mariëtte 

terwijl ze Renés hand vast neemt.  

 

 

Afbeelding 11 

 

“O ja, Mariette, let niet te veel op de affiches die we al gemaakt hebben om 

de onthulling van het beeld aan te kondigen op 15 juli. Kunstenaar De Beule 

liet de burgemeester intussen al weten dat hij niet tijdig zal klaar zijn. ’t Zal 

waarschijnlijk september zijn, Mariette! We moeten de datum op de affiches 

nog aanpassen.” 

 

 

Afbeelding 12 
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16 september 1923 

 

René is vroeg uit de veren. Het wordt een onvergetelijke dag. René overloopt 

nogmaals de volledige tocht die de oud-strijdersbonden VSO en NSB 

(Nationale Strijdersbond) zullen afleggen naar het monument. Hij is trots op de 

waardige wijze waarop de herdenking wordt gevierd.  

 

Om tien uur zit hij in de kerk en de rouwdienst voor de zielenrust van de 

gesneuvelde soldaten, Zivilarbeiders29 en burgerlijke slachtoffers ontroert hem 

ten zeerste. Ook de dodenhulde die daarna aan het monument wordt 

gebracht, beroert zijn gemoed. Hij ziet elke afdeling een bloementuil 

neerleggen en loopt om vier uur in de namiddag mee met de stoet door de 

straten van de gemeente.  

Ook de leerlingen van de meisjesschool stappen mee. Clara gaat op kop! 

Vader René is trots op haar.  

 

 

Afbeelding 13 

 

Afbeelding 14 

 

In de vooravond heft hij het glas met zijn strijdmakkers in Den Tap. “Vrienden, 

vandaag eren we alle wapenbroeders die we verloren hebben tijdens de 

oorlog. Vanaf nu zullen we elk jaar op 11 november samenkomen, zodat we 

hen nooit vergeten. Het gaat hen goed, waar ze ook zijn!” 

Iedereen wordt stil en René krijgt het moeilijk. Het was een bewogen dag. De 

gedachte dat hij omringd is door zoveel vriendschap troost hem. Hij weet dat 

hij vertrokken is voor enkele uurtjes waarin het bier rijkelijk zal vloeien bij de 

vele verhalen die over de oorlog en de gesneuvelden verteld zullen worden.  

 

Later op de avond laat Adiel vader bij de oud-strijders napraten en vertrekt 

naar huis. Hij heeft genoten van de dag. Op het plein tussen de kerk en het 

gemeentehuis vindt hij een strooibriefje met de tekst van het lied dat die dag 

gezongen werd in herberg Den Appel door volkszanger Vermeerschke. Thuis 

leest hij de tekst luidop voor zijn moeder, zus en broertje.  

 

                                                 
29 Zivilarbeiders: Belgische burgers die als arbeiders opgeëist werden door de Duitsers 
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“Op het graf onzer helden” 

 

Wij knielen op ’t graf onzer helden, 

Die vochten als leeuwen met moed,  

En stierven, getroffen, op velden, 

doorwoeld en geweekt van het bloed. 

Hier liggen die dappere braven 

Gesneuveld voor land en voor troon, 

Dat denkmaal bedekt hunne graven, 

Versier het met bloem en met kroon. 

Aan wie hier dit graf komt ontmoeten 

O! buig en wil biddend het groeten. 

(…) O! spreek tot de volken der landen. 

Verbrijzeld kanon en geweer. 

Dan zullen geen steden meer branden, 

Geen oorlog, geen bloedstroom meer zijn. 

Geen kogels de jeugd nog doorboren 

Dan zal men dien kreet niet meer horen 

 

(Lied en tekst: Theophiel Vander Meersch, Tijdschrift Oud Ruyselede, jg. 2006, 

nr. 4, blz. 217) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Herinneringseducatie Ruiselede – Van 1914 tot vandaag ) Educatief Verhaal  22 

 

Lente 1926 

 

Ook in het gezin gaat het gewone leven opnieuw verder. Hoewel… het 

Hongaarse jongetje Miklos zorgt voor heel wat leven in de brouwerij! Hij en 

Marcel zijn de beste vrienden. Miklos Bach werd geboren in 1919 en werd in 

1925 op ‘herstelvakantie’ naar Ruiselede gestuurd. Het ging niet zo goed in 

Hongarije. De vader van Miklos was schoenmaker en had het moeilijk om 

geld te verdienen.  

 

Daarom werd Miklos naar België gestuurd waar hij in Ruiselede bij 

gemeentesecretaris Jerome Van Severen mocht verblijven.  

Ondertussen spreekt Miklos steeds beter Vlaams en heeft hij steeds meer 

vriendjes, waaronder Marcel. Het doet Maria goed om te zien dat Marcel 

een speelkameraadje heeft. Hij is lange tijd wat alleen geweest. Clara en 

Adiel zijn niet enkel een stuk ouder dan hun broertje, ze zijn ook vaker het huis 

uit. En ook vader is vaak te moe en te ziek om met de jongen te spelen.  

 

Adiel kijkt naar de spelende kinderen. Voor hem is het spelen voorbij, hij heeft 

zijn roeping gevonden! Als kind was hij al in de ban van de bisschop en de 

priesters met hun zwarte rokken. De wijding van de pastoors vond hij zo 

schoon dat hij na zijn studies in het College in Tielt, graag naar het Klein 

Seminarie30 in Roeselare wilde gaan om daarna naar het Groot Seminarie31 in 

Brugge te trekken om er te leren voor pastoor. Hij herinnert zich nog goed dat 

de leraar van het College tegen moeder had gezegd dat haar zoon wel 

goed leerde en dat hij een goed woordje zou doen bij de directeur van het 

Klein Seminarie.  

 

De studies waren alles wat hij ervan verwacht had. Alleen het feit dat hij er 

minder voor vader kon zijn, wiens gezondheid bleef achteruitgaan, bleef 

lange tijd aan zijn geweten knagen. Maar toen hij uiteindelijk gewijd werd tot 

pastoor, was hij zo blij dat naast moeder, Clara en de kleine Marcel, ook 

vader aanwezig was.   

 

 

 

                                                 
30 Klein Seminarie: middelbare school waar leerlingen (12 tot 18 jaar) voorbereid worden voor de 

priesteropleiding in het Groot Seminarie 
31 Groot Seminarie: school voor de opleiding van priesters 
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April 1927 

 

Clara is de laatste tijd niet van haar vrijer weg te slaan, maar toch heeft ze 

het moeilijk met de situatie thuis. “Arme papa, wanneer zullen die 

nachtmerries die hij elke nacht heeft, in godsnaam stoppen? En waarom 

bestaat er geen medicijn tegen die kortademigheid en die hoestbuien van 

hem?” 

 

Gelukkig vindt ze troost bij Oscar. Ze ontmoette hem twee jaar geleden op 11 

november tijdens de herdenkingsstoet. Ze was gestruikeld over een 

losliggende steen en hij had haar helpen opstaan. Op hun eerste echte 

afspraakje gingen ze naar de cinema van Emiel Braeckevelt, die in 1923 uit 

Amerika was teruggekeerd uit heimwee en een mobiele filmuitrusting 

meebracht. Clara gaat graag naar Cinema Moderne32. Ze houdt van het 

zoemende geluid van de filmrollen die tegen de muur van de 

Zandbergschool33 gedraaid worden, maar ook van de muziek die de stomme 

films34 begeleidt.  

 

Ze moet denken aan de eerste film die ze samen met Oscar heeft gezien. Bij 

de spannende momenten in de film had Oscar haar hand vastgehouden. 

Wat had haar hart toen gebonsd! Na enkele cinemabezoeken vroeg hij haar 

of hij haar mocht kussen. Sindsdien zijn ze verloofd en binnenkort trouwen ze! 

 

Clara verheugt zich er al op, al hoopt ze vurig dat vader tegen dan weer 

beter is. Vader was ontroerd toen Oscar haar hand kwam vragen. Toen 

Oscar hem zijn plannen uit de doeken deed om uit Doomkerke te verhuizen 

en in Ruiselede mee te stappen in de fietsenmakerij, kon René van pure 

blijdschap geen woord uitbrengen. 

 

 

 
                                                 
32 Cinema Moderne: Emiel Braeckevelt trekt rond met een vrachtwagen met cinema-uitrusting om 

filmvoorstellingen te geven. Eerst in de openlucht of in een zaal, later in een tent. 
33 De Vijfreke, nu de huizen met de nummers  8, 10, 12, 14  en 16 van de Zandberg op ’t Ruiseleeds Veld, 

nu parochie Kruiskerke 
34 Stomme film: stille film waarin enkel beeld voorkomt 
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HET GAAT GOED: 1930-1939 

 

17 september 1932 

 

Adiel is op weg naar huis, na een bezoek aan ’t Ruiseleeds Veld. Daar werd 

een nieuwe grote kapel ingewijd. Het was een mooie, plechtige viering, er 

waren heel veel mensen en alles was prachtig versierd met vlaggen. Er was 

zelfs een heteluchtballon die de lucht in ging. Hij was er als priester graag bij 

en vertelt dan ook zijn verhaal in geuren aan kleuren aan vader terwijl 

moeder de tafel dekt voor het avondeten. 

 

 

Maart 1934 

 

Op een zonnige dag in maart trekt Adiel naar de kapel op het Sint-

Pietersveld. Hij passeert er de 8 radiozendmasten. Ze staan in twee rijen van 

vier op 400 meter afstand. Hij weet nog goed wanneer die opgetrokken 

werden.  

 

Het najaar van 1923 was bijzonder voor de buurt aan het Veldkapelleke35. 

Koning Albert I kwam er op 19 december de eerste steen leggen van het 

radiozendstation. Toen waren ze ook al gestart met de constructie van de 

zendmasten. Zijn neef Norbert kon er maar niet over zwijgen, zeker niet over 

de hoogte van wel 284 meter! Adiel deelt de fascinatie voor de zendmasten 

met zijn neef. Ze zijn heel modern en sinds maart 1927 staan ze in 

rechtstreekse verbinding met Leopoldstad.  

 

Adiel blijft het vreemd vinden dat je vanuit de gebouwen van het zendstation 

contact kan leggen met Congo36 en intussen zelfs met Amerika. 

Vorig jaar op 30 december 1933 liep het helemaal mis. Er vloog toen een 

Engels vliegtuig van Imperial Airways bij mistig weer tegen een spankabel van 

een zendmast en stortte neer. Heel wat mensen uit de buurt van Café De 

Radio en het personeel van het zendstation probeerden nog levenden uit het 

                                                 
35 Veldkapelleke: kruispunt van de weg Sint-Maria-Aalter – Wingene en met de weg Ruiselede-Beernem 
36 Congo: land in Afrika, kolonie van België tot 1960 
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wrak te halen, maar na enkele minuten ontplofte de benzinetank en vatte 

het wrak vuur. Enkele redders liepen ernstige brandwonden op. De tien 

inzittenden verkoolden in het wrak.  

 

Adiel gaat naar de grote kapel binnen en begint met de voorbereidingen. 

Het is een heugelijke dag, want in de namiddag is het doopsel van André, 

het vierde kind al van Clara. Na haar huwelijk met Oscar in 1927, namen ze 

hun intrek in een huis in de Aalterstraat. Kort daarna was Clara al zwanger. 

Op aanraden van Adiel deed Clara samen met moeder in de meimaand de 

Ommegang37 in Ruiselede opdat de geboorte van het kindje goed zou 

verlopen. Het heeft geholpen, want Jean werd thuis geboren in 1928. Het jaar 

daarop volgde Suzanne, een jaar later Gustaaf en vorige maand tenslotte 

kwam André ter wereld. Clara, Oscar en de kinderen stellen het goed en ook 

vader is weer aan de beterhand.  

Wat is hij blij wanneer iedereen aanwezig is om drie uur, in hun zondagse 

kledij. 

 

Ruiseledes mooiste dag | Zaterdag 12 juni 1937 

 

Moeder Maria zit in het parochiaal centrum met de andere vrouwen van het 

dorp bloemen te schikken. Ze heeft het moeilijk, maar gelukkig is Clara er om 

haar te ondersteunen. Het is ondertussen een maand geleden dat René is 

gestorven. Hij zal de geboorte van hun vijfde kleinkind, een jongen dat 

Georges zal heten, missen. Aan zijn sterfbed gaf hij een vermoeide indruk, zijn 

ademhaling piepte en hij kon geen woord meer uitbrengen. Gelukkig kon de 

pastoor vader nog op tijd berechten38, zodat hij in de hemel verwelkomd zal 

worden.  René zal de mooiste dag van Ruiselede niet meer meemaken.  

 

Morgen wordt eindelijk het Heilig Hartmonument ingehuldigd met een stoet. 

De voorbereidingen, waaronder de bloemschikking, neemt meer tijd in 

beslag dan iedereen had gedacht. In totaal moeten er 177.400 bloemen 

gemaakt worden uit zijdepapier, 5229 meter kransen, 16 lusters en 14 grote 

bloementuilen.  

 

 

                                                 
37 Ommegang: Omgaan of rondgaan in een stoet langs de 7  kapelletjes van Onze-Lieve-Vrouw van 7 

Weeën 
38 Berechten: toedienen van het Laatste Sacrament aan een stervende 
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13 juni 1937 

 

Clara kijkt haar ogen uit. Ze heeft Ruiselede nog nooit zo mooi gezien. De 

hele Markt en alle straten waar de stoet zal passeren, zijn versierd. Haar vier 

kinderen lopen opgewonden voor haar uit. Er zijn maar liefst vier stoeten 

gepland en ze willen er niets van missen. Oscar vertelde dat alle Heilig 

Hartsbonden uit de streek aanwezig zijn. “Wat een opkomst,” denkt Clara 

terwijl ze de stoet ziet voorbij trekken begeleid door een aantal 

muziekkorpsen. Er zijn zeker een paar duizend kijklustigen.  

 

Afbeeldingen 15, 16, 17 

 

 

De bisschop wijdt het Heilig Hartbeeld in. Iedereen is muisstil tijdens de 

plechtigheid. Plots hoort Clara gedonder in de verte. Er komen 

onweerswolken dreigen. Samen met de kinderen schuilt ze onder een luifel in 

de Kasteelstraat. Ze schrikken op wanneer de bliksem inslaat en de versiering 

beschadigd wordt. Het gezin haast zich naar huis.  

 

 

     September 1938 

 

Het is eind september 1938. Maria loopt nerveus rond. Marcel heeft in de 

Gazette van Tielt gelezen dat er weer spanningen zijn in Europa. In Duitsland 

kwam in 1933 Adolf Hitler aan de macht. Hij en zijn partij de NSDAP39 zouden 

op oorlogspad zijn. Marcel zegt dat er in de Gazette ook te lezen staat dat 

de Belgische regering beslist heeft om 300.000 mannen onder de wapens te 

roepen. Maria rilt. “Een nieuwe oorlog? Gelukkig is onze Marcel er nog niet 

bij”. 

 

 

 

                                                 
39 NSDAP: Nationaal-Socialistische Duitse Arbeiderspartij, politieke partij in Duitsland die er tijdens de 

jaren 1930 en 1940 aan de macht was (afkorting: nazi’s)  
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EEN TWEEDE WERELDOORLOG KOMT 

ERAAN! 

 
1 september 1939 

 

De Duitsers zijn Polen binnengetrokken en België mobiliseert voor een tweede 

keer. Maria staat oog in oog met Marcel die klaar staat om te vertrekken. 

“Nee, niet opnieuw!” Ze weet dat haar zoon het bevel moet gehoorzamen, 

maar ze wil niet dat hij gaat. Ze wil niet dat hij in de voetsporen van vader 

treedt en als een gebroken man terugkeert, of helemaal nooit meer 

thuiskomt. “Moeder, wees gerust. Ik kom terug”. Maria geeft haar zoon een 

kruisje op het voorhoofd en sluit hem in de armen.   

 

 

12 mei 1940 

 

De oorlog is nu echt begonnen. Clara is in paniek. Samen met de kinderen en 

Oscar schuilt ze in de kelder. Er wordt al een paar dagen alarm geslagen, 

want er zijn Duitse vliegtuigen gesignaleerd boven Ruiselede. Er passeren 

terugtrekkende Franse en Belgische soldaten met hun tanks, paarden, 

infanterie, auto’s, fietsen, … door de straten van het dorp. Vluchtelingen 

komen en gaan. Ze bedelen om eten aan de deuren van de gezinnen. Clara 

hoopt dat niemand bij hen zal aankloppen want van de buren hoorde ze dat 

er bijna gevochten wordt om brood. Vanuit de kelder horen ze voortdurend 

vliegtuigen rondcirkelen.  

 

 

22 mei 1940 

 

Het front komt duidelijk dichterbij. Grote groepen vluchtelingen uit het oosten 

van het land komen in Ruiselede aan. Net zoals in de vorige oorlog, kunnen 

heel wat vluchtelingen in het klooster en de grote schuilkelder van het 

kloostergebouw terecht, waar ondertussen ook gewonde Belgische soldaten 

toestromen. 
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In de omgeving van het dorp is kanonvuur te horen en vinden er 

luchtgevechten plaats. Er wordt overal geschoten, het is een hels lawaai. 

“Laat het ophouden”, denkt Clara terwijl ze de angst ziet in de ogen van 

haar kinderen.  

 

 

27, 28, 29 mei 1940 

 

Ruiselede ligt in het artillerievuur en er worden bommen vanuit de lucht 

gegooid. De kerktoren wordt zwaar beschadigd en ook de Bruggestraat is 

zwaar getroffen. “Arme moeder Maria, alle ruiten in haar huis zijn vast 

gesneuveld”. Terwijl Clara haar kinderen dichter naar zich toe trekt, prevelt ze 

nog een gebedje voor Marcel. In de namiddag ziet ze hoe briefjes uit een 

Duits vliegtuig worden gegooid. Ze vindt zo’n blaadje en leest: “Vlaamsche 

soldaten legt uw wapens neer!” 

 

Enkele dagen later is Ruiselede opnieuw Duits gebied. Op 28 mei rond zes uur 

’s morgens trekken de eerste troepen Duitse soldaten het dorp binnen. Om 

zeven uur zitten ze al in het gemeentehuis en worden Belgische soldaten 

verplicht om hun wapens af te geven. Clara is nog nooit zo bang. Er blijven 

maar Duitse vliegtuigen overvliegen. Ze hebben het op de radiotorens 

gemunt. Rond de middag staan er reeds meer dan 500 soldaten op de 

markt. Om 3u uur in de namiddag zijn de soldaten vrij en mogen ze naar huis. 

Sinds de overgave zijn de Franse en Belgische soldaten nergens meer te zien.  

 

Zuster Clementine, een nicht van Maria, komt een dag later een kijkje nemen 

“Het klooster is zwaar getroffen”, vertelt ze. “Er is heel wat schade, maar 

niemand raakte gewond. We hebben al bericht gekregen ons klaar te 

maken voor de komst van Duitse soldaten en de Belgische soldaten die ze 

krijgsgevangen40 hebben gemaakt”. 

 

Ook voor Adiel zijn de meidagen van 1940 erg moeilijk. Hij zit verslagen op zijn 

preekstoel. Hij heeft net het gruwelijke nieuws vernomen dat vijf jongens en 

een begeleider van het Rijksopvoedingsgesticht41 omgekomen zijn bij Duitse 

bombardementen op Abbeville42.  Bovendien viel gisteren ’s morgens vroeg 

                                                 
40 Krijgsgevangenen: soldaat die door de vijand gevangen genomen wordt tijdens of kort na de oorlog 
41 Nu: Jeugdinstelling De Zande en het Penitentiair Landbouwcentrum 
42 Abbeville: stad in Frankrijk 
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een bom op een schuilplaats bij de familie Gevaert op de Klaphulle. De 

kinderen André en Irène overleefden het niet. De tweede dochter Germaine 

die net 18 jaar werd, is zwaar gekwetst. 

Tot overmaat van ramp overleden nabij het Sint-Pietersveld enkele dagen 

geleden vijf vluchtelingen in een bombardement. Adiel wil zo vlug mogelijk 

een rouwdienst voor hen opdragen. Een vloek ontsnapt hem: ‘Die verdomde 

oorlog!’ 

 

Afbeelding 18 

 

Gelukkig lijken de Duitsers fatsoenlijk om te gaan met de inwoners. Binnen 

enkele dagen vinden de Heilig Hartfeesten weer plaats. Wat een verschil met 

de feestelijke editie van zondag 13 juni 1937! 

 

 

België bezet gebied 

 

Marcel kan zichzelf wel voor het hoofd slaan! Hij werd gevangen genomen 

aan het Albertkanaal bij de brug van Vroenhoven. Het is niet dat hij en zijn 

kompanen de Duitse aanval niet hadden zien aankomen, maar het is de 

manier waarop de aanval werd uitgevoerd, die hen deed schrikken.  

 

Omstreeks 4 uur ’s morgens had hij zweefvliegtuigen43 zien landen achter hun 

verdedigingslinies. Duitse parachutisten vielen direct zwaar aan, zowel 

frontaal als in de rug en gingen nietsontziend te werk. De ontreddering en 

verwoestingen waren groot en de verdediging aan het Albertkanaal44 werd 

spoedig doorbroken. Marcel en zijn strijdmakkers hadden immers alleen maar 

een paar granaten en een geweer, de Duitsers waren veel beter uitgerust. 

Marcel had wel een paar keer geschoten, maar na de aanval zag hij veel 

kameraden dood liggen op het slagveld. Bovendien waren ze omsingeld. Er 

zat niets anders op dan zich over te geven.  

 

Met zo’n vijfduizend man werd Marcel naar Nederland overgebracht en in 

Sittard, een Nederlands stadje aan de grens met Duitsland, werd hij op de 

trein gezet naar Dortmund in Duitsland. Na drie dagen reizen werden de 

                                                 
43 Zweefvliegtuig: vliegtuig dat door de lucht zweeft zonder gebruik van een motor 
44 Albertkanaal: kanaal tussen Luik en Antwerpen; het kanaal werd als hindernis beschouwd voor 

aanvallen vanuit Duitsland en dus fel verdedigd 
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Vlamingen en Walen gescheiden en moesten ze hun persoonlijke spullen 

afgeven. Daarna werden ze naar Fallingbostel gebracht, 50 km ten noorden 

van Hannover, bij een kamp waar er 16.000 krijgsgevangenen waren, vrijwel 

allemaal Vlamingen. Daar zit hij nu en hij vindt het vreselijk om gevangen te 

zijn.  

 

Hij wil terugvechten maar moet eerst op krachten komen. Dat wordt moeilijk 

want hij krijgt zeer weinig eten in het soldatenkamp. Per dag krijgt hij amper 

één aardappel, 200 gr brood en één kom soep van bieten en kraantjeswater. 

Bovendien is enkele dagen geleden de rode koorts uitgebroken. “Wat een 

ellende,” zucht hij, “maar wacht maar, mij krijgen ze niet klein”.  

 

 

20 augustus 1940 

 

Op het thuisfront wacht de familie van Marcel wanhopig op nieuws. Sinds de 

inval van de Duitsers probeert Clara er het beste van te maken met Oscar en 

de kinderen. Ze hebben intussen vijf monden te voeden, want de jongste telg 

George werd als laatste geboren in 1938. Oscar is intussen 33 jaar, te oud dus 

om te gaan vechten. Clara is zo blij dat Oscar vrijgesteld is van oorlogsdienst, 

ze zou het alleen niet kunnen redden. Ze schrikt wanneer er hevig op de deur 

geklopt wordt. Het is moeder Maria, ze zwaait met een kaartje van het Rode 

Kruis. “Marcel, komt naar huis! Hij wordt vrijgelaten!”     

 

Hoewel de vrijlating van Marcel een enorme opsteker is voor de volledige 

familie, is het leven onder de Duitse bezetting geen pretje. Zo vallen er 

regelmatig bommen en vinden er luchtgevechten plaats tussen Duitse en 

Engelse vliegtuigen. Ook het voedseltekort is een groot probleem.  

 

Suzanne is samen met haar moeder Clara op weg naar de kruidenierswinkel. 

Ze komen net van het gemeentehuis waar ze opnieuw lang hebben moeten 

aanschuiven om rantsoeneringszegels45 te bemachtigen. Suzanne mag van 

haar moeder de zegels bijhouden, ze probeert er altijd eentje opzij te leggen 

voor oma, want ze weet dat oma er minder krijgt omdat ze maar alleen is, 

terwijl ze zelf met 7 zijn. 

 

                                                 
45 Rantsoeneringszegels: zegels waarmee tijdens de oorlog een beperkt rantsoen aan voedsel gekocht 

kon worden; elk gezin kreeg een vast aantal zegels 
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In ruil voor de zegels kunnen ze een beetje eten kopen in de winkel waar ze 

ingeschreven zijn. Wat ze kunnen kopen is altijd een verrassing, want niet alle 

producten zijn nog in de winkel te vinden en bovendien is de hoeveelheid 

voedsel die je kan kopen heel beperkt. Suzanne hoopt stiekem dat er 

chocolade zal liggen, want dat is iets wat bijna niet meer te krijgen is.  

Ook koffie is zeldzaam, maar moeder heeft daar iets op gevonden. Ze 

gebruikt cichorei46 of gerst47 om koffie te zetten.  

 

Ook om groenten te bekomen, is moeder creatief. Suzanne helpt vaak met 

haar moeder om de grasperkjes en de bermen langs de kant van de straat 

vol te planten. De hele buurt werkt daaraan mee. Ook de eigen tuin heeft ze 

mee onder handen genomen. Het staat er vol met aardappelen, wortels, prei 

en tarwe. 

 

Vooral in de winter is het soms moeilijk om aan voldoende eten te geraken. 

Soms gaat ze dan met moeder naar café Den Tap waar Winterhulp48 gratis 

soep uitdeelt. “Bwa,” denkt Suzanne, “morgen moet ik weer naar school”. 

Daar zal ze weer levertraan49 krijgen. Dat smaakt zo verschrikkelijk, maar 

moeder zegt dat het heel gezond is. Dan eet ze nog liever het 

Comiteitsbrood dat met de nodige zegels te koop is bij de bakker. Er wordt 

wel gefluisterd dat daar veel zemelen (gruis!) en zelfs gemalen stro in zit! Maar 

Suzanne ziet hoe goed haar moeder hen probeert te voeden en met weinig 

voedsel een degelijke maaltijd tracht te bereiden, dus ze luistert naar moeder 

en ze helpt waar ze kan. 

 

 

Winter 1942-1943 

 

Clara bibbert en haast zich aan een snel tempo naar de viswinkel van Jan en 

Bertha Coddens. Ze probeert in een wijde boog om het huis van Maenhout in 

de Bruggestraat nr. 8 te wandelen, want daar is de Ortskommandatur50 

gehuisvest. “Brr, wat is het koud,” rilt ze “zo koud is het nog lang niet 

geweest”. Ze is blij met het bericht dat er massaal veel vis, waaronder sprot 

                                                 
46 Cichorei: de wortel van de cichoreiplant werd gedroogd en gemalen en gebruikt als vervanger voor 

koffie 
47 Gerst: graansoort 
48 Winterhulp: organisatie die tijdens WOII mensen in nood voedsel, kleding en kolen bezorgde 
49 Levertraan: dierlijke olie afkomstig uit de lever van bijv. kabeljauw; levertraan werd vaak toegediend 

aan kinderen als vitamine, om niet ziek te worden 
50 Ortskommandatur: lokaal bestuur, bureau voor de administratie van een gebied 
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en levaart, is aangevoerd. Ze passeert de herberg De Wachtzaal aan de 

tramstatie en ziet er een grote vrachtwagen een grote lading vis uitstorten. Ze 

verlekkert zich al op de gebraden vis die ze straks zal klaarmaken en ze maakt 

al plannen in haar hoofd om een deel van de gekochte levaart in de pekel 

en in de azijn te steken.  

Later op de avond staat Clara de vis te bakken in de keuken. Ze ziet Suzanne 

die in een hoekje sip staat te wezen. Clara heeft medelijden met het kind. 

Suzanne wil zo graag les volgen in de school voor landbouw en 

huishoudkunde, maar dat lukt momenteel niet omdat de Duitsers ruimte 

nodig hebben in het gemeentehuis voor hun uitgebreide administratie. Clara 

hoopt dat de lessen elders kunnen doorgaan.  

 

Suzanne is trots op haar vader. Hij heeft haar verteld dat hij geheime plannen 

smeedt tegen de Duitse bezetters, samen met de verzetsgroep de Witte 

Brigade51. Ze hebben een schuiloord met een dropping zone52 om zo 

manschappen en materiaal te kunnen ontvangen uit Engeland. Hij neemt 

ook deel aan guerrilla-acties53.  

 

Suzanne glundert, want haar vader heeft haar gezegd dat het een groot 

geheim is, hij heeft het HAAR toevertrouwd. Ze vraagt zich af of haar broers 

het ook weten maar neemt zich voor om het in ieder geval aan niemand te 

zeggen. Vader Oscar vindt het wel jammer dat het houden van duiven 

verboden is. Kort na de inval van de Duitsers kwam het bevel dat alle duiven 

binnengehouden en afgemaakt moesten worden.  

Als fervent duivenliefhebber moest haar vader met spijt in het hart de kop 

van zijn duiven afhakken. Jammer, want vader had die duiven wel goed 

kunnen gebruiken in de verzetsgroep.  

 

Suzannes bewondering voor haar vader wordt wel afgewisseld met 

momenten van bezorgdheid. Vader werkt namelijk samen met Valère, die 

net als haar nonkel Marcel werkweigeraar54 is, en die dubbel zo voorzichtig 

moet zijn om niet opgepakt te worden. Hun verzetswerk wordt ook 

bemoeilijkt. Er is sinds kort een Duits uur55 ingevoerd en ook fietsen worden 

opgevorderd. Suzanne hoopt dat haar vader niets overkomt, want al die 

                                                 
51 Witte Brigade: Belgische verzetsgroep opgericht in 1940 die tijdens WOII activiteiten tegen de Duitsers 

organiseerde: helpen van geallieerde piloten, sabotage, anti-Duitse propaganda 
52 Droppingzone: plaats waar goederen en materiaal uit vliegtuigen werden neergelaten 
53 Guerilla: kleine, plotse verzetsactiviteiten van een kleine groep strijders tegen een grote,  sterke vijand 
54 Werkweigeraar: iemand die weigerde om voor de Duitse bezetter te werken 
55 Duits uur: een door de Duitsers ingesteld uur 
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gevaarlijke sabotageopdrachten en het doorgeven van berichten is niet 

zonder risico. De kans bestaat dat je verklikt wordt en ze hoopt vurig dat 

niemand vaders haat voor de Duitsers te weten komt.  

 

Hoewel…. hij is helemaal niet de enige. De vorige burgemeester, Julien Billiet, 

moest in 1942 ontslag nemen omdat hij zich te veel verzette tegen de Duitsers 

en onze nonkel, priester Adiel, vertelde een heel grappig verhaal van in het 

Sint-Pietersveld. Daar hadden er aan een radiotoren de Belgische vlag 

gehangen en op de toren zelf een bloempot met een wekker in geplaatst. 

De Duitsers wilden de vlag weghalen maar ze dachten natuurlijk dat er een 

bom in de weg zat. Gelachen dat ze daar hebben. Maar het lachen was van 

korte duur, want de Duitsers hebben streng gereageerd. Men fluistert ook dat 

er op Sint-Pietersveld ook veel zwarten56 zaten die meewerkten met de 

Duitsers.  

 

Marcel houdt zich stil. Hij kijkt naar boven en hoort de mannen van de 

Gestapo57 door de spleten van het vlasluikje moeder ondervragen. Hij balt 

zijn vuisten, want hij wil dat ze haar met rust laten. Het is al de derde keer dat 

hij moet schuilen in de onderstand58. Hij weigert te werken voor de Duitsers, 

dus ze zoeken hem. Hij heeft verhalen gehoord dat sommigen naar Duitsland 

moeten om te gaan werken, maar dat wil hij absoluut niet. De gedachte 

alleen al doet hem huiveren. Gelukkig slagen de Duitsers er niet in hem te 

vinden. De eerste keer namen ze een radio mee om hun woede te bekoelen. 

De tweede keer moesten twee fietsen eraan geloven. Hij hoopt vurig dat zijn 

schuilplaats nooit ontdekt wordt. Anderen hadden minder geluk. 

 

 

Zomer 1943 

 

Net als vorig jaar vangt het klooster een groep van 40 kindjes op uit Gent en 

Brugge die het door de oorlog thuis niet gemakkelijk hebben. Zuster 

Clementine zorgt ervoor dat deze vakantiekolonie niets te kort komt.  

                                                 
56 Zwarten: in Vlaanderen en Nederland werden mensen die meewerkten met de Duitse bezetter ook 

wel ‘zwarten’ genoemd. De  ‘witten’ vormden het verzet tegen de Duitsers 
57 Gestapo: afkorting voor het Duitse ‘Geheime Staatspolizei’, geheime politie die vooral mensen 

arresteerden die activiteiten organiseerden tegen de Duitse bezetter 
58 Onderstand: vaak met aarde bedekte schuilplaats 
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Het is druk in het klooster, want sinds 1 maart is er ook een ‘Tehuis voor zwakke 

kinderen’, waar meisjes van 4 tot 14 jaar telkens drie maanden terecht 

kunnen voor een herstellingskuur. 

 

 

De bevrijding is in zicht… | Augustus 1944 

 

Er vliegen nu al maandenlang geallieerde bommenwerpers over, hoog in de 

lucht. Ze zijn op weg naar Duitsland waar ze bommen werpen op 

verschillende grote steden. En dan… op 15 augustus 1944 in de voormiddag: 

opschudding in het dorp! Een Amerikaanse bommenwerper werd geraakt 

door het Duitse luchtafweergeschut dat bij Gent staat opgesteld en stort 

brandend neer! Suzanne en Oscar horen het gehuil van de motoren en lopen 

nieuwsgierig de straat op. Samen met de buren zien ze in de verte dat de 

bemanning erin geslaagd is zich in veiligheid te brengen. Ze bengelen aan 

hun parachutes en dalen langzaam naar beneden.  

De Ruiseleedse bevolking is niet meer te houden en holt de Amerikanen 

tegemoet. Suzanne en Oscar proberen het verzet nog te verwittigen zodat 

de mannen niet in handen van de Duitsers vallen, die de Ruiselenaren op de 

voet volgen in de richting van het neergestorte vliegtuig en de parachutes.  

 

Gelukkig reageren heel wat anti-Duitsgezinde inwoners uit de omgeving rond 

Ruiselede heel alert en brengen ze een groot deel van de bemanning in 

veiligheid.   

 

Ook de volgende dag gonst het nog van de geruchten over het 

neergestorte vliegtuig. Oscar hoort dat de Duitsers er in geslaagd zijn drie 

bemanningsleden onmiddellijk gevangen te nemen. Ze zitten opgesloten in 

de Vlaagtmolen. De anderen zitten her en der verscholen. Het Geheim Leger 

maakt al plannen om hen uit Ruiselede weg te halen. 

 

Eén onderduikadres is al verraden door een Duitsgezind jongetje. Hij zag de 

eigenaar van het zomerverblijf in de bossen, in de richting van een 

neerdwarrelende parachute fietsen en waarschuwde de Duitsers. Gelukkig 

werden de bemanningsleden niet gevonden en kon hun redder vluchten 

vooraleer hij aangehouden zou worden.  
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Oscar zit eind augustus 1944 verslagen in een hoekje. De Duitsers hebben 

enkele van zijn vrienden opgepakt, waaronder Valère. Gelukkig weten de 

Duitsers niet dat de mannen behoren tot het verzet. Ze denken slechts dat 

het werkweigeraars zijn. Toch wordt Valère nog met één van de laatste 

treintransporten naar Duitsland gevoerd en komt hij in het werkkamp Kahla 

terecht, een ondergrondse vliegtuigfabriek.  
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DE BEVRIJDING 

 
Ruiselede bevrijd door Poolse soldaten | September 1944 

 

“Wat een week is het al geweest!” Sinds augustus horen Marcel en zijn familie 

dat er bevrijders op komst zijn. Er trekken ook steeds meer langs Ruiselede in 

de richting van Aalter. Niet meer met tanks zoals ze binnengekomen waren, 

maar met oude karretjes, kinderwagens, paarden en fietsen zonder banden.  

 

 

Afbeelding 19 

 

Op 1 september horen ze dat de Amerikaanse tanks op 15 km van de 

Belgische grens in de streek van Namen waren. Duitsland heeft al 300.000 

man aan gevangenen verloren en er zouden 120 V1- banen59 in geallieerde 

handen zijn!  De dag erna vernemen ze via de radio dat nazi-aanhangers 

overal op de vlucht slaan. Boerenwagens en paarden worden opgeëist, 

alsook de fietsen. Ze horen in het dorp af en toe ontploffingen, maar meer 

zien ze niet. Weer een dag later wordt verteld dat de bevrijders reeds voor 

Kortrijk staan en de volgende dag in Ruiselede zullen zijn. Die nacht worden in 

Ruiselede paarden en mannen opgeëist om Duitsers naar de Hollandse grens 

te voeren. De Duitsgezinden in Ruiselede beginnen onder te duiken.  

 

’s Avonds zien ze in het oosten een brand in de verte en ten westen horen ze 

voortdurend geschut of ontploffingen, zo erg dat de gebouwen tot hier staan 

te daveren. Op 5 september bevrijden de Engelsen Brussel. Niet veel later 

wordt ook Antwerpen bevrijd. Op 6 september hoort de familie ’s nachts hele 

colonnes op de steenweg van Tielt naar Ruiselede kletteren. In de richting 

van Gent zien ze een brand, ook wordt de lucht af en toe hel verlicht. De 

hele dag nadien nog loopt de straat vol met terugtrekkende Duitse soldaten. 

Marcel vindt het een fascinerend schouwspel.  

 

 

 

                                                 
59 V1-banen: startbanen voor de lancering van de V1-raket 
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8 september 1944 

 

Marcel is uitzinnig van vreugde. De bevrijders komen er aan! Geen Engelsen, 

Canadezen of Amerikanen zoals iedereen verwacht had, maar Polen. Ze 

komen vanuit Tielt. Het zijn soldaten van de 1ste Poolse Pantserdivisie onder 

leiding van generaal Maczek. 

 

De Poolse troepen zijn al sinds 4 augustus aan het vechten tegen de Duitsers. 

Ze landden met de Geallieerden60 in Normandië61 en begonnen hun 

gevechten vanuit Arromanches en Courseulles in Frankrijk. Zes dagen 

geleden stonden ze nog aan de Somme en op 5 september hebben ze Saint-

Omer en Steenvoorde bevrijd. Iedereen is dolgelukkig met de komst van de 

Poolse soldaten. Maar… bij de bevrijding barsten er in het dorp hevige 

gevechten uit. 

 

Op 8 september zijn de eerste 15 tanks in aantocht. Marcel ziet rond elf uur 

door het dakvenster één geallieerde tank dichterbij komen. Hij komt uit de 

Pontstraat en rijdt door de velden in de richting van het dorpscentrum. Op 

zowat driehonderd meter van het huis van Maria en Marcel in de 

Bruggestraat stopt hij en begint het centrum van Ruiselede te beschieten. 

De Polen hebben het dorpscentrum omsingeld, maar er zitten nog heel wat 

Duitse soldaten in Ruiselede vast. Het is een ware opstopping van 

terugtrekkende Duitsers omdat ze allemaal over dezelfde weg naar die ene 

brug over het kanaal in Aalter-Brug willen om zichzelf in veiligheid te brengen.  

 

Het echte gevecht begint met de beschieting van Duitse soldaten door tanks 

vanuit de omliggende velden. De soldaten vluchten de straat af, de 

burgerbevolking gaat schuilen in huizen en kelders. Ook Clara schuilt met 

haar man en kinderen in de kelder van hun huis in de Aalterstraat. Hoewel de 

voordeur gesloten is, breken de Duitsers de deur open. Oscar verlaat de 

kelder om een kijkje te nemen. Clara hoort een Duitser zeggen dat burgers 

naar buiten ‘Zivile heraus’  moeten.  

 

 

                                                 
60 Geallieerden: tegenstanders van Duitsland tijdens WOII 
61 6 juni 1944: Landing van geallieerde legers in Normandië, start van de bevrijding – Het Poolse leger 

landde pas in eind juli-begin augustus. 
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Het gezin wordt uit de kelder gehaald en de straat opgejaagd, samen met 

andere bewoners van de Aalterstraat. Clara en de kinderen worden vooruit 

geduwd, al klauterend over de dode paarden in de straat en gebruikt als 

schild om de Duitsers te beschermen tegen de schoten van de Geallieerden. 

Ondertussen wordt hun huisraad geplunderd en raken ze in de chaos Oscar 

kwijt. Clara ziet de paniek in de ogen van haar kinderen en ze probeert hen 

zoveel mogelijk te beschermen door haar armen rond hen te strekken. De 

Polen moeten niet zo veraf liggen, misschien tussen de bieten op het veld, 

want enkele Duitsers worden door sluipschutters neergeschoten.  

 

Samen met een hoop anderen laten ze zich in de gracht vallen aan de dreef 

naar de boerderij van de familie Maenhout in de Aalterstraat62. Zo blijven ze 

liggen tot de gevechten lijken te eindigen. De kinderen zijn gelukkig 

ongedeerd, op een paar schrammen en builen na.  

 

Later haast Clara zich met haar kinderen naar de Bruggestraat waar ze bij 

moeder en Marcel onderdak vinden. Daar verneemt ze dat het klooster 

zwaar beschadigd is door de vele obussen en dat bijna alle ramen vernield 

zijn. Ook Oscar komt naar het huis van zijn schoonmoeder. Oscar was getuige 

van de wrede gevechten in de vooravond. Hij zag een tiental vliegtuigen 

zeer laag neerdalen en in duikvlucht Duitse troepen in de Aalterstraat 

mitrailleren. Bij iedere raid ontplofte er munitie en kon je het gehuil van 

soldaten en paarden horen. Ook hun huis is compleet verwoest. De Duitsers 

konden geen kant meer op en waren volledig omsingeld door Polen. Schoten 

werden gelost, obussen en kogels vlogen heen en weer… 

 

In de Aalterstraat is het vreselijk, één beeld van vernieling, angst en dood. Een 

echt slagveld met een geur van bloed en kruitdamp. In de grachten is er 

brand, sommige woonhuizen zijn fel beschadigd en dwars doorschoten, de 

boerderij van de familie De Keyzer is uitgebrand, er liggen verminkte en dode 

paarden op straat, voertuigen van de Duitsers zijn aan flarden geschoten. In 

de grachten en achter de huizen liggen de doden, meestal in een griezelige 

positie. Over sommige is een deken geworpen, op andere niet. De meesten 

die er nog liggen, zijn Duitsers, soms nog met het geweer in de hand. In de 

schuur van Dossches liggen veel Duitse gewonden. Clara is zo blij dat ze haar 

man nog in de armen kan sluiten. Ze hoopt dat de oorlog nu eindelijk voorbij 

zal zijn.  

                                                 
62 Nu: ter hoogte van de Vredeskapel aan het kruispunt van de Kraaienbroekdreef en de Aalterstraat 
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De dag na de bevrijding | 9 september 

 

Maria loopt met de kleinkinderen buiten. Het is een waar volksfeest. Iedereen 

is zot van vreugde. Poolse soldaten lopen rond en delen lekkers uit zoals 

sigaretten en kaas. Ze worden door iedereen hartelijk begroet en omhelsd. 

De kinderen hebben net een stuk chocolade gekregen en ze stralen.  

 

Maria moet glimlachen. “Wat een geluk dat ze ongedeerd zijn,” denkt ze. Het 

is een groot wonder dat er zo weinig mensen en kinderen gedood zijn. 

Fotograaf Paul De Clerck uit Schuiferskapelle is er ook. Hij is druk bezig met het 

nemen van heel wat foto’s van die ongelofelijke taferelen. Buiten heeft Maria 

de schade met eigen ogen gezien. Het gemeentehuis is geraakt door een 

Poolse tank die er een gat in schoot. Er zijn 262 paarden gedood. Er wordt 

gezegd dat er 37 Duitsers en 5 Polen gesneuveld zijn. Er zijn ook enkele 

burgerslachtoffers gevallen. Zes vrouwen verloren hun man en een zwaar 

gewonde vrouw werd nog overgebracht naar Tielt maar waarschijnlijk haalt 

ze het niet. De begrafenis zal doorgaan op 12 september. 

 

De strijd in de Kasteelstraat en de Aalterstraat wordt sinds kort klein Chambois 

genoemd, naar het stadje in Frankrijk waar de Poolse troepen ook zo hard 

hebben gevochten. 

 

Maria heeft ook Oscar gezien die samen met enkele andere leden van het 

Geheime Leger63 Duitse krijgsgevangenen in de voortuin van vrederechter 

Frans Faict bewaakte. Nu de Duitsers vertrokken zijn, kan Oscar vol trots zijn 

bleke overall van het verzet en zijn driekleurige armband dragen. Iedereen 

mag het weten dat de vroegere Witte Brigade de oorlog deels heeft helpen 

beëindigen. Maria hoopt dat alle ellende nu eindelijk achter de rug zal zijn. 

 

Nu blijkt ook dat de zusters in het klooster een groot risico hebben genomen 

tijdens de oorlog. Ze vingen er regelmatig Joodse meisjes op en hebben hen 

verborgen gehouden voor de Duitsers. 

 

 

 

 

                                                 
63 Geheim Leger: Belgische verzetsgroep tijdens WOII, ook gekend als Belgisch Leger 
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Afbeelding 20 
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17 september 1944 

 

Adiel blikt terug op een mooie dag. Sinds lange tijd was het opnieuw een 

hoogdag in Ruiselede. Vandaag is de bevrijdingsstoet door de straten 

getrokken. Na de viering in de kerk was er een dankbedevaart naar de Onze-

Lieve-Vrouwkapelletjes.  

 

Het beeld van de vlaggen van de verenigingen die in de ommegang van 

honderden parochianen hoog boven de hoofden uitstaken, zal Adiel nooit 

vergeten. Er werd vurig gebeden tot Onze-Lieve-Vrouw en dank betuigd 

omdat het oorlogsgeweld achter de rug was. Nadien volgde een 

bevrijdingsstoet met onder andere het brandweerkorps in uniform, de 

verpleegsters en brancardiers64 van het Rode Kruis, de oud-strijders 1914-18, 

de jeugdgroepen, de schooljeugd en het klein muziekske. Daarna liepen 

enkele belangrijke mannen van Ruiselede: de burgemeester, een aantal 

schepenen, enkele gemeenteraadsleden, de pastoor en de onderpastoor. 

De stoet eindigde met een versierde vredeswagen. Er werd ook een 

plechtigheid gehouden aan het monument voor de gesneuvelden van 1914-

18.  

 

Adiel denkt aan vader en is blij dat hij deze tweede oorlog niet hoefde mee 

te maken. Tijdens de herdenking bedankte de burgemeester onder andere 

de inzet van het Rode Kruis, de brandweer én de Witte Brigade. Het meest 

ontroerende moment volgde wanneer het muziekkorps “It’s a long way” 

speelde. Het werd vele inwoners te machtig en de tranen rolden vrijuit. 

Iedereen besefte het goed: Ruiselede was weer vrij. Adiel krijgt het opnieuw 

warm als hij denkt aan het gevoel van samenhorigheid dat op dat moment 

heerste. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
64 Brancardiers: hospitaalsoldaat, verantwoordelijk voor de zorg en het vervoer van gewonden op het 

slagveld 



Herinneringseducatie Ruiselede – Van 1914 tot vandaag ) Educatief Verhaal  44 

 

DE OORLOG IS VOORBIJ 

 
Vredesfeest in de Aalterstraat | 21 mei 1945 

 

Suzanne is vroeg op deze morgen. De oorlog is voorbij! Sinds 8 mei is het 

officieel vrede, maar de naweeën van de oorlog zijn nog steeds voelbaar. In 

het dorp zijn er nog af en toe represailles65 op Duitsgezinde mannen, hoewel 

de acties niet meer zo gewelddadig zijn als kort na de bevrijding. Toen 

werden de collaborateurs66 uit huizen gehaald, uitgefloten, uitgeroepen en 

bespuwd. Ook sommige vrouwen werden achternagezeten en de haren 

afgesneden. Suzanne hoopt dat het leven binnenkort weer normaal wordt, 

ook al is ze soms nog wat bang. Maar niet vandaag. “Vandaag vieren we 

het Vredesfeest,” zegt ze plechtig.  

 

Deze morgen is er een dankmis en vanmiddag is er om vijf uur een mooie 

optocht met groepen en praalwagens. Die ene wagen met de woorden PAX 

of vrede heeft Suzanne al zien staan in de Bruggestraat. Er rijdt er ook een 

wagen mee met daarop een nagemaakt kapelletje. Er wordt namelijk door 

het Bevrijdingscomité geld ingezameld om tegen volgend jaar in de 

Aalterstraat zo’n mooie stenen Vredeskapel te bouwen.  

 

Afbeelding 21 

 

30 mei 1945 

 

Suzanne vraagt zich af waar haar vader blijft. Hij is naar Valère getrokken die 

gisteren pas is thuisgekomen. Naar ’t schijnt is hij vel over been. Hij is door de 

Amerikaanse soldaten op 14 april bevrijd uit het krijgsgevangenkamp in 

Duitsland. Wat een vreugde bij het weerzien van Valère wanneer hij met de 

stoomtram aankomt aan de tramstatie67! Vader Oscar is nieuwsgierig en wil 

weten wat Valère heeft meegemaakt in het werkkamp. Maar de arme man 

heeft enkel oog voor zijn vrouw die hij zo lang niet meer heeft gezien.  

 

Afbeelding 2 

                                                 
65 Represailles: wraakacties 
66 Collaborateurs: mensen die tijdens WOII meewerkten met de Duitsers 
67 Tramstatie: vandaag het Polenplein 
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JAREN VAN VREDE 

 
8 september 1946 

 

Suzanne is blij. Vorige week werd ze 17 jaar en sinds twee maanden heeft ze 

werk als naaister. Vandaag zijn er opnieuw Vredefeesten en wordt de nieuwe 

kapel in de Aalterstraat ingewijd. Kamiel, met wie ze al een tijdje verloofd is, 

zal er ook zijn. Zijn vader Alfons is voorzitter van de vereniging van de oud-

strijders en Kamiel zelf heeft als metserdiender meegeholpen aan de bouw 

van de kapel. 

 

De Vredeskapel is prachtig geworden, mooi in het wit en met een groot 

beeld van Maria.  

 

Afbeelding 23 

 

Generaal Maczek in Ruiselede | Het is 1954 

 

Suzanne kijkt samen met haar kinderen Erik en Mieke naar de joelende 

menigte. Ruiselede viert feest, want Stanislaw Maczek brengt, 10 jaar na de 

bevrijding, een bezoek aan de Vredeskapel. Met de kapel wordt Onze-Lieve-

Vrouw bedankt voor haar bescherming bij de bevrijding van Ruiselede op 8 

september 1944 door de 1ste Poolse Pantserdivisie. Niet alleen de 

Vredeskapel herinnert aan de Tweede Wereldoorlog, maar ook het 

oorlogsmonument voor de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog herdenkt 

nu de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Suzanne vindt dat een 

goede zaak. Ze is er zeker van dat haar opa René, die aan het front vocht 

tussen 1914 en 1918, haar daarin zou bijtreden. 

 

 

          Augustus 1956 

 

Twee jaar later staat de familie op het plein “de Tramstatie”. Vandaag wordt 

de naam veranderd in “Polenplein” als aandenken aan de bevrijding van 

Ruiselede op 8 september 1944 door generaal Maczek. Haar kinderen zijn 

opnieuw mee. Haar zoon Erik vraagt: “Mama, vertel nog eens over hoe opa 
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René ‘door de gaze’ werd gepakt of hoe de kanonnen door de Aalterstraat 

denderden”. 

 

 

 Bevrijdingsfeesten | 10 september 1966 

 

Suzanne en haar man Kamiel wandelen met de kinderen en opa Alfons tot 

aan de Vredeskapel. Deze is vandaag mooi verlicht. “Het is vandaag al 20 

jaar geleden dat de kapel gebouwd werd,” zegt Alfons. “En die eerste 

wereldoorlog is ook al een hele tijd geleden. Ik ben er nu 75, maar ik was pas 

27 jaar toen de oorlog voorbij was. Overgelukkig was ik toen! We moeten er 

voor zorgen dat er altijd vrede is. Vergeet dat niet hé!” Erik, die nu 16 is, knikt 

met het hoofd en begrijpt wat opa bedoelt. 

 

11 november 1968 

 

Het is een bijzondere dag voor opa Alfons. Samen met andere oud-strijders 

wordt hij ontvangen in het gemeentehuis. De oude mannen zijn er graag bij 

en genieten van de aandacht. Alfons krijgt van de burgemeester een 

medaille omdat hij al 25 jaar voorzitter is van de NSB, de Nationale 

Strijdersbond. Zoals altijd halen de mannen herinneringen op aan hun 

oorlogsperiode. Erik is best fier op zijn grootvader en is erg geïnteresseerd in 

het oorlogsverleden. Zijn moeder vertelt daarom vaak over nonkel Marcel die 

in 1940 moest vechten en over zijn al overleden opa René die vier jaar aan 

het front zat tijdens de Grote Oorlog van 1914-1918. Ook oma Clara weet nog 

goed hoe bang ze als kind was, toen ze de Duitse soldaten het dorp zag 

binnenkomen in mei 1940. 

 

 

Molenfeesten | Augustus 1976 

 

Suzanne past vandaag op de kinderen van Erik. Hij is intussen de gelukkige 

vader van twee schatten van kindjes, Els en Dieter, die 1 en 2 jaar oud zijn. 

Suzanne kan haar geluk niet op wanneer de kindjes bij haar zijn. Zo denkt ze 

even niet aan het overlijden van haar schoonvader Alfons een half jaar 

geleden.  
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Erik wandelt door het dorp. Vandaag trekt de Molenstoet door de straten en 

er stappen ook twee reuzen mee. Ook dit jaar wordt weer een Molenprinses 

verkozen. Twee jaar geleden werd zijn zus Mieke, ze was toen net 21 

geworden, verkozen en mocht ze tijdens de stoet in een wit kleed op de 

versierde praalwagen zitten.  

 

 

Veertig jaar bevrijding | Juli 1984 

 

Oma Suzanne is met de kleinkinderen op wandel in het park achter de kerk. 

De kinderen kijken naar het beeld met de liggende soldaat en lopen een 

rondje omheen het bloemenperk. Op het marktplein ziet oma een affiche 

hangen aan het raam van het café: “Ruiselede viert 40 jaar bevrijding,” leest 

ze. “Na de mis zal er een plechtige stoet zijn van de kerk naar de Vredeskapel 

met vlaggen en muziek! We komen zeker kijken hé!” 

Ze herinnert er zichzelf aan dat ze nog aan Erik moet laten weten dat 

Raymond, de oudste oud-strijder, gevraagd heeft of Erik en zijn vader Kamiel 

lid willen worden van de Oud-strijdersbond. Veel leden zijn al oud geworden 

of gestorven.  

 

 

1998 

 

Feest aan het Polenplein. Het plein werd heraangelegd en voorzien van een 

bronzen beeldengroep, een fontein en een grasveld. 

Vandaag komt een bijzondere groep mensen uit Polen op bezoek om ons 

nieuwe Polenplein te zien. Ze komen uit de stad Kraśnik, waar een museum is 

over een eenheid van de soldaten van Generaal Maczek68.  

 

Na een plechtigheid met muziek, houdt de burgemeester een toespraak. 

Suzannes kleindochter Els mag een mooie tekst voorlezen over het nieuwe 

kunstwerk. Ook Erik is van de partij. Hij draagt vandaag de vlag van de oud-

strijders omdat vaste vlaggendrager Gerard gekwetst is aan de arm. 

 

Afbeelding 24 

                                                 
68 Het is een museum over het 24ste Regiment Lansiers. Dit regiment bevrijdde Tielt, waar vijf soldaten van 

deze eenheid begraven liggen. Kraśnik is de garnizoensstad van deze eenheid. 
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Verbroedering met Kraśnik | September 2004 

 

We vieren dit jaar tijdens de bevrijdingsfeesten ’60 jaar bevrijding’. Voor die 

gelegenheid komen Poolse oud-strijders en een Pools-Antwerps koor naar 

Ruiselede. Net zoals in 1998 komt opnieuw een delegatie uit Kraśnik op 

bezoek. Ruiselede is nu met deze Poolse stad verbroederd. Suzanne heeft de 

verbroederingsborden in de Aalterstraat en Tieltstraat al opgemerkt. 

Kleinzoon Dieter werd lid van het jumelagecomité69 en organiseert volgend 

jaar het bezoek van een groep Ruiseleedse jongeren aan Kraśnik. Het 

gemeentebestuur begon deze jongerenuitwisseling al in 2002 en wil hierbij, 

samen met de interesse voor de geschiedenis en cultuur van beiden, onze 

jongeren blijvend herinneren aan de Poolse bevrijding. 

In de Vredeskapel werden tijdens de plechtigheid op 12 september de 

naamborden van vijf gesneuvelde Poolse soldaten onthuld door twee Poolse 

oud-strijders. 

 

Afbeelding 25 

 

Afbeeldingen 26 en 27 

 

 

Kamiel is verwonderd dat er na zoveel jaren nog steeds aandacht is voor het 

einde van de Tweede Wereldoorlog en voor de herdenking van de 

bevrijding.  

 

 

11 november 2004 

 

Suzanne is met haar familie aanwezig op de 11 novemberviering. De oud-

strijders en het gemeentebestuur hebben de mis bijgewoond en een krans 

neergelegd bij het monument in het park. Straks krijgt vlaggendrager Gerard 

nog een ereteken. De burgemeester en de voorzitter van de NSB houden nog 

een toespraak in Zaal Polenplein. De NSB-voorzitter is al een oude man en 

vroeg Erik vorige week nog om de taken van voorzitter over te nemen.  

                                                 
69 Jumelage = verbroedering 
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Erik luistert aandacht naar zijn woorden: “Wij oud-strijders zijn blij de verjaring 

van de Wapenstilstand elk jaar nog te kunnen herdenken. Er komt een tijd 

dat er geen oud-strijders van beide oorlogen zullen overblijven. Dan is het 

aan de jongere generatie om de herdenking in ere te houden en aan 

sympathisanten en het gemeentebestuur om de traditie verder te zetten”. 
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Afbeeldingen: 
 

 

 Afbeelding 1: Tijdschrift Oud Ruysselede jg. 2002, nr. 1, Ruysselede - 

Bruggestraat - zicht op de kerk – 1912 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afbeelding 2: Tijdschrift Oud Ruysselede, jg. 1989, nr. 2, blz. Soldaat 

Modest De Roest (1896-1983) 

 

 

 

 

 

 Afbeelding 3: Tijdschrift Oud Ruysselede, jg. 2005, nr. 2, blz. 69 – Soldaat 

Remi Desmet, gestorven in 1914 
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 Afbeelding 4: Tijdschrift Oud Ruysselede, jg. 1995, nr. 3, blz. 114-  De Bels 

kapel, Planterijstraat  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afbeelding 5: De Roede van Tielt, jg. 2008, nr. 4, p. 266 -  Henri Vroman 
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 Afbeelding 6: Tijdschrift Oud Ruysselede, jg. 1994, nr. 3, blz. 119 - Het 

bestuur van het Voedingskomiteit voor het lokaal, Aalterstraat 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afbeelding 7: Tijdschrift Oud Ruysselede, jg. 1989, nr. 1, blz. 35 – Kaart 

omgeving Sint-Pietersveld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Herinneringseducatie Ruiselede – Van 1914 tot vandaag ) Educatief Verhaal  53 

 

 Afbeelding 8: Tijdschrift Oud Ruysselede, jg. 1984, nr. 1, blz. 43 – 

Westkant van de markt van Ruiselede, verwoestingen tijdens de 

bevrijding – oktober 1918  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afbeelding 9: Tijdschrift Oud Ruysselede, jg. 1993, nr. 1, blz. 18 - , 

Ruysselede – Marktplaats en Bruggestraat – ‘Dit dorpje werd bevrijd 

door het 159ste op 19 oktober 1918’ 
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 Afbeelding 10: Kermisaffiche Vredefeesten 1919 – Archief 

gemeentebestuur 
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 Afbeelding 11: Bewijs van erkentelijkheid - Archief gemeentebestuur 

 

 

 

 

 Afbeelding 12: Affiche onthulling van het gedenkteken – Archief 

gemeentebestuur 
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 Afbeelding 13: fragmenten programmaboekje inhuldiging  

monument 16/09/1923 –  Archief gemeentebestuur 
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 Afbeelding 14: Tijdschrift Oud Ruysselede, jg. 2005, nr. 2, blz. 65 – 

Monument in het park – 1923 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afbeeldingen 15, 16, 17: Tijdschrift Oud Ruysselede, jg. 1987, nr.  3, blz. 

99-123  – Heilig Hartfeesten – 13/07/1937 
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 Afbeelding 18: Tijdschrift Oud Ruysselede, jg.1993, nr.  2, blz. 51  – 

Terugtrekkende Duitse troepen in de Aalterstraat 
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 Afbeelding 19: Tijdschrift Oud Ruysselede, jg. 1988, nr. 1, blz. 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afbeelding 20 (collectie foto’s) – Ruiselede na 8 september 1944 - 

Archief gemeentebestuur – zie verhaal 

 

 

 Afbeelding 21: Tijdschrift Oud Ruysselede, jg. 2004, nr. 3, blz. 141 – 

Bevrijdingsfeesten 1945 – Vredeskapel in stoet 
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 Afbeelding 22: Affiche Vredesfeesten 21 mei 1945 – Archief 

gemeentebestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afbeelding 23: Tijdschrift Oud Ruysselede, jg. 2004, nr. 3, blz. 144 –  

Vredeskapel 1954 
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 Afbeelding 24: Foto Kunstwerk ‘Wachten op de tram’ van Jef Claerhout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afbeelding 25: Verbroederingsbord Ruiselede-Kraśnik, in 2004 geplaatst 

in de Tieltstraat en de Aalterstraat  
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 Afbeeldingen 26, 27: oude naamplaten van in 1944 gesneuvelde 

Poolse soldaten (begraven te Lommel) – Plaatje van onthulling door 

twee Poolse oud-strijders in de Vredeskapel in 2004 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


