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Voorwoord 

 
Beste lezer, 

 

De twee wereldoorlogen hebben een onuitwisbare indruk nagelaten en staan diep 

in ons collectieve geheugen gegrift als rampzalige periodes uit onze recente 

geschiedenis. Voor de jongere generaties bestaat deze geschiedenis veelal uit 

(mondelinge) overleveringen van familieleden, buren, kennissen,…, schoolkundige 

feiten en publicaties. Oudere dorpsgenoten daarentegen zien nog steeds levendige 

beelden of fragmenten uit Wereldoorlog II voor zich.  

 

In onze provincie, maar ook in diverse Vlaamse steden en gemeenten, 

werden/worden deze herinneringen en in het bijzonder deze aan de Groote Oorlog, 

momenteel op spectaculaire of meer ingetogen manieren levend gehouden.  

Ook in Ruiselede grijpen we de kans om tijdens deze herdenkingsperiode 1914-1918 

∞ 2014-2018 de Ruiseleedse historische gebeurtenissen uit beide wereldoorlogen 

(met ook aandacht voor het interbellum) en de naoorlogse periode te bundelen, te 

verwerken en onder de aandacht te brengen.  

 

De herinneringen aan deze zware oorlogsjaren uit onze eigen gemeente kunnen 

enkel bijdragen aan een hoop in allen onder ons dat dergelijke conflicten zich nooit 

meer zouden herhalen en het respect voor diegenen die onze waarden en 

vrijheden in beide conflicten verdedigd hebben.  

 

Een eerste naslagwerk bevat een historisch overzicht waarin we heel wat nuttige 

informatie proberen te vereeuwigen voor onze jongere generaties. Ook de 

specifieke bronnen die we daarvoor hebben geraadpleegd en die als digitale 

bijlage toegevoegd zijn, hebben hierbij een grote waarde. 

In een tweede naslagwerk 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 beide oorlogen en het zinloze van de conflicten op deze familie 

tot dramatische uiting komt.  

Specifiek voor de scholen bundelde Hogeschool Vives een aantal nuttige lesfiches 

over WOI en WOII. Een lokale aanvulling voor onze lagere scholen of jonge toeristen, 

van de hand van de Cultuurdienst en de Heemkundige Kring, volgt in de nabije 

toekomst 

 

Wij hopen met deze werken een zo groot mogelijk publiek aan te spreken, te boeien 

en de nagedachtenis aan de slachtoffers levendig te houden. Vele zaken zullen u 

zeker niet onbekend blijken of waren misschien al bijna uit uw geheugen verdreven. 

We trachten met deze publicaties dit verleden verder te mogen uitdragen naar 

onze verenigingen, scholieren, inwoners en bezoekers aan onze gemeente. Ik wens u 

alvast veel leerrijke en ingetogen momenten bij deze verhalen en ook bij 

toekomstige herdenkingsprojecten. Onze Cultuurdienst, de Heemkundige Kring van 

Ruiselede en de Hogeschool VIVES zijn er alvast in geslaagd om een overzichtelijk 

werk aan u voor te stellen.    

 

Hannes Gyselbrecht 

Schepen van Cultuur 
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I. HISTORISCHE SCHETS RUISELEDE 1914-1945 

 

 

Inleiding 
 

Deze historische schets bundelt de geschiedenis van Ruiselede tussen 1914-1945, 

gekaderd binnen een groter regionaal, nationaal en internationaal geheel.  

 

Deze bundeling kwam tot stand op basis van het onderzoek van gedrukte 

publicaties en enkele archiefbronnen. 

Diverse artikels werden teruggevonden in de vandaag niet langer gepubliceerde 

tijdschriften “Oud Ruysselede” van de Heemkundige Kring van Ruiselede, 

Doomkerke en Kruiskerke (1984-2006). Ook de tijdschriftenreeks “Ons Doomkerke” 

(1956-1976) en “Groot Ruiselede” (1977-1983) (niet langer gepubliceerd) en andere 

boeken en tijdschriften met voor Ruiselede relevante informatie werden 

geraadpleegd. 

Ook de notulen van Schepencollege en Gemeenteraad en het Liber Memorialis 

(1914-1935) werden nagelezen. 

Doorheen deze historische schets wordt steeds verwezen naar deze bronnen. Voor 

de tijdschriften is een specifieke verwijzing voorzien (met o.a. jaartal, het nr. van de 

publicatie en een paginaverwijzing). 

 

Vives werkte de structuur van dit overzicht uit en voorzag een chronologisch en 

thematische indeling van alle historische informatie. Per thema wordt telkens een 

korte inleiding voorzien. Wie meer info wil, kan terecht in de artikels waar in de 

bronnenlijst naar verwezen wordt. De artikels werden als bijlage aan deze bundel 

toegevoegd. 

 

 

Doorheen deze historische schets worden een aantal verwijzingen 

aangebracht naar didactische tips en naar de bijhorende lesfiches.  

Hier vind je al meteen de eerste tip “De historicus: geschiedenis en 

brononderzoek” met verwijzing naar fiche 1.  

 

De fiches zijn als bijlagebundel terug te vinden. 

 

 

  

Fiche 1 | “De historicus: geschiedenis en brononderzoek.”  
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EERSTE WERELDOORLOG 

 

Aanloop naar de Eerste Wereldoorlog 

 

De Eerste Wereldoorlog kwam niet zomaar uit de lucht gevallen. Conflicten tussen 

Europese grootmachten waren al langer aan de gang. Vooral tijdens de 19e eeuw 

groeiden de spanningen op politiek, militair, economisch en koloniaal vlak. Tussen de 

grootmachten werden bondgenootschappen gevormd. Duitsland sloot onder 

andere een akkoord af met buurland Oostenrijk-Hongarije. Frankrijk, aartsrivaal van 

Duitsland, had dan weer een verbond met Engeland en Rusland. Rusland had op zijn 

beurt een alliantie gevormd met Servië. De gemoederen raakten bij het begin van 

de 20e eeuw steeds meer verhit, onder andere door de imperialistische buitenlandse 

politiek van de grootmachten. Een oorlog kon niet lang meer uitblijven.  

 

Een oorlog die niet alleen deze grootmachten zou treffen maar ook het 

oorspronkelijk neutrale België, met gevolgen die ook in Ruiselede goed te voelen 

zouden zijn hoewel dit dorp niet in de onmiddellijke frontstreek lag. Een oorlog die 

zich bovendien niet zou beperken tot Europa maar die de hele wereld zou 

meesleuren. 

 

 

Start Eerste Wereldoorlog 

 

Hoewel de oorzaken voor het ontstaan van deze oorlog in de complexe 19e- eeuwse 

politieke situatie terug te vinden zijn, was de rechtstreekse aanleiding voor het 

ontketenen van de Eerste Wereldoorlog het fatale schot in het Bosnische Sarajevo 

dat de kroonprins van Oostenrijk-Hongarije, Frans Ferdinand, en zijn vrouw dodelijk 

zou treffen. Frans Ferdinand werd er het slachtoffer van de Servische nationalist 

Gavrilo Princip.  

Na de weigering van Servië de dader aan Oostenrijk-Hongarije uit te leveren, 

verklaarde het Keizerrijk de oorlog aan Servië. Daarmee trad het 

bondgenootschapssysteem in werking en werden al vlug alle grootmachten en hun 

koloniale gebieden in het - van oorsprong lokale conflict - betrokken.  

 

België profileerde zich, net zoals buurland Nederland, als neutraal maar weigerde de 

doorgang aan Duitsland dat Frankrijk via België wilde aanvallen. Daarmee werd ook 

België meegesleurd in een vier jaar durende Wereldoorlog. De Belgische neutraliteit 

werd geschonden na de inval van het Duitse leger op 4 augustus 1914. Groot-

Brittannië reageerde op deze aanval en stapte in het conflict. De opmars van de 

Duitsers werd in België vanaf oktober gestopt in de buurt van de IJzer, waardoor een 

deel van België onbezet was. Ruiselede echter zou de volgende vier jaar in bezet 

gebied liggen. 

 

 
Fiche 2 | “Aanloop en start WOI:  kaarten van Europa van 1870 – 1914.”   
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Mobilisatie 

 

De nakende oorlog liet de Belgische regering overgaan tot het mobiliseren van de 

mannelijke burgerbevolking. Tussen 28 juli en 4 augustus 1914 werden alle 

militieklassen van 1899 tot 1912 aan een snel tempo opgeroepen en gemobiliseerd. 

In Tielt wijzen de cijfers aan dat in een grote week zowat 248 Tieltse mannen onder 

de wapens geroepen werden1.  

 

In Ruiselede namen in totaal 221 mannen deel aan de oorlog, waaronder 11 

vrijwilligers. Daarnaast werden ook heel wat mannen die aanvankelijk naar Frankrijk 

waren gevlucht, later gedwongen hun dienstplicht te vervullen. In het Liber 

Memorialis is meer terug te vinden over het lot van deze soldaten. 

 

In deze Ruiseleedse cijfers zijn ook de Doomkerkse soldaten inbegrepen. In augustus 

1914 werden 25 Doomkerkse mannen onder de wapens geroepen. Daarbovenop 

nog eens 6 uit het Ruisleeds Veld dat later bij de parochie gevoegd zou worden. Er 

meldden zich drie vrijwilligers aan en ook twee meisjes wilden vrijwillig verpleegster 

worden. In de loop van de oorlog werden nog eens 11 jongens die naar Frankrijk 

waren gevlucht of die in Frankrijk seizoensarbeider waren, opgevorderd.  Zij namen, 

vaak na een periode in een Frans opleidingskamp, ook dienst in het Belgisch leger. 

 

Uitgeweken Ruiseledenaren in de V.S.A. ontliepen vaak hun Belgische oproeping 

door dienst te nemen in het Amerikaanse leger, dat pas vanaf 1917 aan het front 

werd ingezet. Slechts enkelen keerden naar België terug. 

 

Bij het vertrek van de Belgische soldaten werden deze uitgezwaaid onder de 

Brabançonne, zo meldt een getuige. Echter, vrij kort na de mobilisatie vonden de 

eerste gevechten plaats tussen Belgen en Duitsers.  Heel wat soldaten uit Doomkerke 

(en vermoedelijk ook Ruiselede) maakten de verdediging van de forten in Luik en 

Antwerpen mee en konden getuigen over de veldslagen bij Sint-Margriet-Houtem en 

Halen. De ‘Slag van de Zilveren helmen’ was nog een klein Belgisch succes, maar na 

de ‘Slag op de Zeven Zillen’ werd pijnlijk duidelijk dat het Duitse leger veel sterker 

was. Ook Ruiseleedse soldaten lieten het leven tijdens deze veldslagen. Wie de 

confrontaties met het Duitse leger overleefde, werd krijgsgevangen gemaakt en 

naar Duitsland getransporteerd, trok zich met het Belgisch leger terug achter het 

IJzerfront of werd in Nederland geïnterneerd in kampen.  

Tijdens de periode van krijgsgevangenschap in Duitsland, werden veel Belgische 

jongens ingezet als landbouwhulp. 

 

De komst van het Duitse leger, joeg de inwoners veel schrik aan. Het geloof werd 

sterk aangewakkerd en op aansporen van de zusters, werd de devotie tot O.L. 

Vrouw van 7 Weeën opnieuw sterker. In augustus 1914 organiseerde men drie weken 

lang, elke avond een ommegang langsheen de kapelletjes van de 7 weeën. In het 

klooster werd gedurende de hele oorlog een gebedswake gehouden. 

 

Opmerkelijk is de vooruitziende beslissing van de Ruiseleedse Gemeenteraad op 18 

augustus 1914: ‘Ter gelegenheid der erge gebeurtenissen veroorzaakt door den 

oorlog van de verbonden landen België, Engeland en Frankrijk tegen Duitschland, 

                                                           
1 Vankeersbilck, (J.) “De langzame maatschappelijke transformatie in een behoudsgezinde stad (1900-

2000). In: Geschiedenis van Tielt. Tielt, Lannoo, 2009, pp. 236-312. 
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zijn onze soldaten onder de wapens geroepen geworden. Latende alhier hunne 

huisgezinnen, velen hunne vrouwen en kinderen zonder broodwinning over. Handel 

en nijverheid zijn stil gevallen en vele familien zullen weldra zonder middelen van 

bestaan zijn; de nood zal zich bij velen doen gevoelen, nijpender naarmate de tijd 

vordert en de levensmiddelen, die voor het ogenblik nog overvloedig voorhanden 

zijn, zullen uitgeput raken. (…) Op heden (…) vergadert de Gemeenteraad ten 

einde de middelen te beramen die zouden dienen aangewend te worden om van 

nu af, doch meer nog in ’t toekomende, behoeftige familien ter hulp te komen. Een 

Komiteit, bestaande uit de besturen der verschillige liefdadigheidsgenootschappen 

dezer gemeente zal ingericht worden en ter einde een doelmatige en eensgezinde 

werking te bekomen zal dat Komiteit de leiding uitoefenen over den uit te reiken 

onderstand. (…) De Raad onderzoekt welke kredieten van hunne bestemming 

kunnen afgewend worden om verenigd te worden in een algemeen krediet onder 

de benaming van ‘hulpfonds tot ondersteuning der behoeftigen.’ 

 

 

o Gegevens over aantal Doomkerkse soldaten. Jozef Vyncke, 

Oudsoldaten 1914-18 te Doomkerke, (Groot Ruiselede, 1979, nr. 1 

(maart), blz. 3-8) 

o Getuigenissen oud-strijders Doomkerke (Groot Ruiselede, verschillende 

jaargangen en nummers, zie verder) 

o Brieven van Soldaat Leon Taveirne over de terugtocht van het Belgisch 

leger (Groot Ruiselede, 1983, nr. 1 pp. 16-18, nr. 2 pp. 20-22 en nr. 3 pp. 

15-17) 

o Robert Stock: Bij het vertrek van de opgeroepen soldaten: 

Brabançonne, orgel, gebeden en bedevaarten (Oud Ruysselede, 1989, 

1, pp. 33-44) 

o De Bels kapel wordt gebouwd om de niet-mobilisatie van de zoon af te 

dwingen (Oud Ruysselede, 2001, 4, p.167/ Oud Ruysselede, 1995, 3, p. 

114): Planterijstraat 25 – Boomkwekerij die nog steeds bestaat. 

o Op 12 augustus 1914 komt de eerste Ruiseleedse soldaat, Cyriel Frans 

Braet om tijdens de legendarische ‘Slag van de Zilveren helmen’ 

(overwinning van het Belgische leger op het Duitse). (De Roede van 

Tielt, 2008, 4, pp. 261-273) 

o Op 18 augustus 1914 vindt de ‘Slag op de Zeven Zillen’ plaats in de 

buurt van Tienen. Drie Ruiseleedse soldaten laten het leven: Achiel 

Declercq, Henri Vroman en Jules Van Oost (Jules Van Oost overleed op 

23 augustus 1914 aan zijn verwondingen). (De Roede van Tielt, 2008, 4, 

pp. 261-273) 

o Opleving van het geloof (A. Verschuere. De zusters van Onze-Lieve-

Vrouw van 7 Weeën van Ruiselede 1688-1946, p. 57-60) 

o Liber Memorialis ‘Ruysselede onder de Duitsche Bezetting gedurende 

den vierjarigen oorlog 1914-1918’ I – 279-289 

o Notulen van de Gemeenteraad – 18 augustus 1914 
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Geruchten 

 

Robert Stock, een getuige van de Eerste Wereldoorlog die uitgebreid zijn verhaal 

deed in meerdere artikels in ‘Oud Ruysselede’, vertelde vanuit zijn standpunt de tijd 

die lag tussen de officiële oorlogsverklaring en de Duitse bezetting van Ruiselede. 

Hierin meldde hij niet alleen het zien van Duitse vliegtuigen, maar ook geruchten in 

de krant over het winnende Belgische leger ten opzichte van de ‘Duitse klungels’ 

(euforie na de ‘Slag van de Zilveren helmen’). 

 

o Robert Stock: Op de dag na oorlogsverklaring ziet men al Duitse 

vliegtuigen, toen al Tauben genoemd, in de hemel. 

o Robert Stock: geruchten in de krant (winnende en heldhaftige 

Belgische leger vs. Duitse klungels) blijken niet te kloppen. (Oud 

Ruysselede, 1989, 1, pp. 33-44) 

 

 

 

Fiche 3 | “De mobilisatie: strijdvaardigheid, vaderlandsliefde, plichtsbesef, 

angst.”  

 

Vluchtelingen 

 

Toen het Duitse leger België dieper binnentrok, startte ook een vluchtelingenstroom. 

Veel mensen namen hun hebben en houden en vluchtten naar betere oorden: 

Engeland, Frankrijk of Nederland.  

 

Ook de Belgische soldaten schrokken in augustus 1914 van de verhalen die ze van 

de vluchtelingen te horen kregen: ‘Vluchtelingen vertellen dat de vijand in een huis 

om eten vroeg met de revolver op de borst. Toen ze het eten gekregen hadden, 

werden die mensen doodgeschoten. (…) Nog andere vandalenstreken, schone 

hofsteden met beesten en al in brand gestoken. Het vrouwvolk zou er schandelijk 

mishandeld zijn. (…)’ (Leon Taveirne) 

 

De dreiging van het oprukkende Duitse leger zette de Engelse consul er toe aan een 

bericht te versturen naar de Engelse leerlingen van het pensionaat in Ruiselede met 

de vraag zich op 2 augustus naar de kust te begeven om terug naar huis te kunnen 

varen. (Opm.: In de jaren 1920 zullen in het pensionaat geen Engelse, protestantse 

leerlingen meer opgevangen worden). De jaarlijkse prijsuitdeling kon er niet meer 

doorgaan. 

 

Later in de maand vond in de regio rond Ruiselede een gebeurtenis plaats die 

“Vliegende Maandag” of “Vluchterkens Maandag” genoemd werd en die verwijst 

naar 24 augustus 1914 (of 14 september 1914 waarop een soortgelijke gebeurtenis 

plaatsvond maar met minder participanten). Op die dag trok een algemene 

paniekgolf door West-Vlaanderen en grote groepen burgers sloegen daarop 

massaal op de vlucht zonder de Duitsers effectief gezien te hebben. Geruchten over 

brutaliteiten gepleegd door de Duitse ‘barbaren’ werkten dit alleen maar meer in de 

hand.  
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Heel wat vluchtelingen verscholen zich in de bossen van Sint-Pietersveld, Wingene en 

Axpoele. Ook veel inwoners van Ruiselede sloegen op de vlucht maar keerden de 

volgende dagen al terug. Veel jonge mannen die niet opgeroepen waren voor het 

Belgisch leger vluchtten naar Frankrijk. Vooral in Doomkerke liet deze gebeurtenis 

heel wat getuigenissen na.  

De zusters van het klooster O. L. Vrouw van 7 Weeën vingen heel wat van deze 

vluchtelingen op en zonden hun ‘pensionnairen’ naar huis. Ook in herbergen en bij 

burgers en landbouwers vonden veel mensen onderdak.  

 

Het gemeentebestuur vergoedde het onderhoud van de vluchtelingen van 30 

augustus 1914 – 300 in totaal  (0,75 cent tot 1 Frank voor volwassenen en 0,50 cent 

voor kinderen).  In de notulen van de Gemeenteraad wordt tijdens de oorlogsjaren 

meermaals vermeld dat het gemeentebestuur in haar begroting continu kredieten 

voorziet voor het opvangen van vluchtelingen. 

 

o J. Vyncke, Zestig jaar na de Wapenstilstand 1918 (Groot Ruiselede, 

1981, nr. 1 (febr.), blz. 9-11: Gustaaf Martens - Bruno Van Wonterghem) 

o J. Vyncke, 65 jaar na de wapenstilstand 1918 (Groot Ruiselede, 1983, nr. 

3 (nov.), blz. 15-17, over Leon Taveirne (vervolg en einde) met brieven 

aan zijn familie) 

o Vliegende maandag: 24 augustus 1914 (Oud Ruysselede, 2006, 4, p. 

215)  

o Doomkerkenaren slaan op de vlucht in Mannens bossen (Oud 

Ruysselede, 2002, 1, p. 21) (Predikherenstraat: grondgebied Wingene) 

o Robert Stock: “Op een maandagmorgen rukken horden inwoners uit 

Poeke, Lotenhulle, Nevele en verder als opgejaagd vee aan het Sint-

Pietersveld voorbij. Niemand en iedereen heeft iets of niets gezien 

maar elk weet het: “Ze zin doa”. Allen hollen voorbij, geen weet 

waarheen of waarin. Ze zijn beladen met spijs en toespijs: droge vis en 

gerookte hespen, met paternosters bloedworst om de hals. Ze sjorren 

en sjouwen aan kinderfotteurkes vol potten en pannen, ketels en 

kasserollen… steekkarren, … “ (Oud Ruysselede, 1989, 1, pp. 33-44) 

o Vliegende maandag of zotte maandag: (Herinneringen uit mijn 

kinderjaren in: Oud Ruysselede, 1994, 2, pp. 43-56) 

o Adrienne Verhalle probeert te vluchten want ze zouden “de kinders 

misdoen” (Oud Ruysselede, 1989, 1, pp. 3-13) (cfr. Cartoons en 

propaganda) 

o René Vandaele vlucht via Frankrijk tot in Spanje maar wordt daar op 

het einde van de oorlog doodgeschoten (Oud Ruysselede, 1987, 4, pp. 

169-172) 

o Ook echte vluchtelingen (bv. uit Deinze) komen voorbij. (Herinneringen 

uit mijn kinderjaren in: Oud Ruysselede, 1994, 2, pp. 43-56) 

o Karel Lamont, Vluchtersmaandag te Doomkerke (Ons Doomkerke, juli 

1964, nr. 3, blz. 13-15) 

o Karel Lamont, Nog Vluchtersmaandag te Doomkerke (Ons Doomkerke 

1964, nr. 4, blz. 7-9) 

o Er worden heel wat vluchtelingen opgevangen in het klooster (A. 

Verschuere. De zusters van Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën van 

Ruiselede 1688-1946, p. 57-60) 

o Liber Memorialis ‘- 2 Oogst 1914 - I  249-250, 30 Oogst 1914 – I 252 

o Notulen College 1914-1918 - Notulen Gemeenteraad – 3 juli 1916 
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Doortocht Vierde Duitse leger 

 

Het Belgische leger trok zich in de herfst van 1914 terug. Antwerpen viel op 10 

oktober en twee dagen later werd ook Gent ingenomen door het Duitse leger. Op 5 

oktober hadden terugtrekkende troepen Ruiselede bereikt.  

'Aankomst van een afdeling van Belgische Lansiers die drie dagen in de gemeente 

verbleven en bij de priesters en burgers ingekwartierd waren. Er bleven ook enkele 

dagen auto's met munitie voor het Belgisch Leger staan tot men moest wijken voor 

de aankomst van het vijandelijke leger.' (Liber Memorialis, 1914) 

 

Een week later volgden nog meer geallieerde troepen: 'Doortocht der Troepen der 

Bondgenooten: Fransche zeelieden, gevolgd door Engelsche ruiters en voetvolk, van 

één uur namiddag tot middernacht aanhoudend.' (Liber Memorialis, 1914) 

 

De eerste Duitse soldaten die het Ruiseleedse grondgebied betraden, waren de 

Uhlanen. Zij werden, vaak te paard, voor de troepen op verkenning uitgestuurd. 

Uiteraard was dergelijke onderneming niet zonder gevaar, zo ook in Ruiselede waar 

de eerste Uhlanen beschoten, verwond of gedood werden. 

 

Op 14 oktober 1914 veroverde het Duitse leger het grondgebied Ruiselede. Een dag 

eerder was het Duitse leger al door het Sint-Pietersveld getrokken.  

 

Getuigenis 'Ons paradijs in de storm: Het Sint-Pietersveld 1914-1916' (Tijdschrift 

Oud Ruysselede, 1989, 1): 

 

'Dinsdag 13 oktober (...) Kort na acht was het begonnen: de doortocht van de Duitse 

kolonnes (...) Het heeft geduurd tot valavond. Voetvolk, paardevolk, geschut, genie, 

pontons, muziekkapellen, ziekenwagens, keukens. Een georganiseerde 

volksverhuizing. Er kwam geen einde aan. Tuchtvol, stijlvol in de kleurige uniformen 

van toen: Pruisen, Würtenbergers, Beieren... Uhlanen, huzaren van de dood. 

Veertigduizend man, heeft men ons later gezegd. '  

'(...) Aan de huizen aan de rand van de weg werd aangeklopt voor water. De 

inwoners moesten vóórdrinken, daarna de manschappen en de paarden. Op de 

voordeur van zulke huizen werd met krijt geschreven Gute Leute.' 

 

Het grondgebied kwam vanaf toen in handen van de Duitse overheid en gold als 

bezet gebied. In de bronnen werden geen sporen van zware gevechten 

teruggevonden.  

Wel vermelden veel getuigen de doortocht van de vele soldaten en ook hun 

correctheid toen ze bij de bevolking om voedsel of drank vroegen. 

 

Liber Memorialis, 1914: 

 

'Doortocht van een nieuw Duits leger van 300.000 mannen komende langs 

verschillige wegen (...) van 's morgens om 5ure tot 's avonds late. Verschillige 

parochianen, bijzonderlijk jongelingen, waren gevlucht naar 't noorden van Frankrijk, 

Hollland of elders in de streke (...)' 
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Getuigenis uit Doomkerke (Ons Doomkerke, 1965, nr. 2): 

 

'Ze zijn daar!! Peerdevolk rijdt langs Stien Demauw z'n bossen! (...) nieuwsgierig vloog 

ik de straat over en om betere uitkijk te hebben klauterde ik op het hek van het 

kerkhof: in de verte zag ik inderdaad drie groengrijze ruiters patrouilleren langs het 

bos. (...) Het was omstreeks 10uu als de eerste infanteristen hun intrede deden: 'n 

patrouille van ongeveer tien man. Behoedzaam slopen ze langsheen de huizen en 

zonder slag of stoot verdwenen ze noordwaarts in de richting Veldkapelleke. Kort 

daarop volgde een stroom van grijze uniformen; ze kwamen uit alle hoeken en 

kanten en zagen er zeer vermoeid uit. (...) Volgens hun zeggen kwamen ze van 

Nevele en moesten ze naar Oostkamp. 

Daar de dorpsplaats van Doomkerke tussen de banen Ruiselede-Wingene en 

Ruiselede-Beernem ligt, was de doortocht van Duitse troepen er zeer beperkt. Doch 

wat er op vermelde banen voorbijtrok is onbeschrijflijk. Dagenlang krioelde er die 

grijze massa, onophoudend was het een gerol van zwaar beladen wagens en 

gedreun van grof geschut, terwijl westwaarts in de verte dof kanongebulder de Slag 

aan de IJzer aankondigde.' 

 

 

o Robert Stock ziet begin september de eerste Duitsers: vier 

‘tafelgehelmde’ Uhlanen (Oud Ruysselede, 1989, 1, pp. 33-44)  

o Veldwachter Emiel Tanghe vangt een Uhlaan (1990, 2, pp. 75-78) 

o Uhlanen dragen helmen met een ‘plankje’ op: Adrienne Verhalle (Oud 

Ruysselede, 1989, 1, pp. 3-13)  

o Robert Stock: ziet op 14 oktober de eerste soldaten in feldgrau, 

verkenners op de fiets. Ze vragen de weg aan Odiel De Blieck die 

denkt dat het Engelse zijn (Oud Ruysselede, 1989, 1, p. 34) 

o Robert Stock: doortocht door Duitse kolonnes die om water vragen. 

Mensen geven water en op hun voordeur wordt ‘gute leute’ 

geschreven. De inwoners stelden zich verwonderd de vraag wat er 

aan heel het geval zo leutig was.( Oud Ruysselede, 1989, 1, pp. 33-44) 

o Doortocht Duitse kolonnes die om water vragen. Soldaten komen 

binnen en vragen ook om sigaren, bier en schnaps. Worden door de 

officier verplicht te betalen. (Oud Ruysselede, 1994, 2, pp. 43-56) 

  

 

Fiche 4 |“Uniformen tijdens de Eerste Wereldoorlog.” 
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Tijdens de Eerste Wereldoorlog - onder de Duitse bezetting 

 

Ook Brugge werd op 14 oktober bezet en vanaf dan volgden verschillende andere 

West-Vlaamse steden: Tielt (14 oktober), Oostende (15 oktober), Izegem (16 oktober), 

Kortrijk (17 oktober), Roeselare (19 oktober). In die tussentijd liep in de IJzervlakte het 

front vast, het begin van een ruim drie jaar durende stellingenoorlog. West-

Vlaanderen was vanaf dan door het front in twee zones opgedeeld: het onbezette 

België achter het IJzerfront en het door het Duitse leger bezette gedeelte. 

 

Het bezette België werd in verschillende delen onderverdeeld. Enerzijds was er het 

Generaal-gouvernement met Brussel als hoofdstad, en anderzijds het 

Etappengebied van het Vierde Duitse leger. Het Etappengebied omvatte 

grotendeels West- en Oost-Vlaanderen en vormde een spergebied richting het front, 

dat volledig onder militair gezag stond en waar dus een strikter regime van kracht 

was. In dit gebied was een belangrijk deel van de ondersteuning van het 

frontgebied gevestigd: hospitalen, munitieopslagplaatsen, bakkerijen, 

telegraafdiensten, … De bezetter zou er, nog meer dan in de rest van het land, 

arbeiders, materialen en voedsel opeisen. 

 

 
Bron: ‘Boodschappen uit de Groote Oorlog’ in: In de Steigers, 2014, jg. 21, nr. 3, 

pp.76-77 

 

 



Herinneringseducatie Ruiselede – Van 1914 tot vandaag ) Historisch overzicht 14 

 

West-Vlaanderen werd daarnaast nog eens opgedeeld in een Etappengebied, een 

Operationsgebied (gelegen langs de frontlijn) en een Marinegebied. Dit laatste 

gebied besloeg in belangrijke mate de driehoek Oostende-Brugge-Knokke en had 

Brugge als hoofdplaats. Het Marinekorps Flandern was er actief, met het Provinciaal 

Hof in Brugge als hoofdkwartier. 

 

Het Armee Oberkommando (AOK) van het vierde Duitse leger bevond zich in Tielt en 

stond eerst onder leiding van hertog Albrecht von Württemberg en later van Sixt Von 

Arnem2. 

 

Het centrum van Ruiselede lag in het Etappengebied en viel onder de 

Kommandantur Tielt. Toch had Ruiselede zijn eigen Ortskommandantur bij brouwer 

Vuylsteke in de Bruggestraat. Doomkerke en Sint-Pietersveld vielen onder de 

Kommandantur van Beernem. 

 

De Duitse bezetting had grote gevolgen voor het leven van de inwoners van 

Ruiselede. 

Controle van de openbare orde 

 

De Duitse bezetting was strak georganiseerd en ontpopte zich tot een ware 

papierwinkel. Ook heel wat regels werden opgelegd, die kleine of grotere gevolgen 

hadden voor de Ruiseleedse bevolking. Vanaf 1915 moest men in het bezit zijn van 

een eenzelvigheidskaart (een soort identiteitskaart). Vrij bewegen binnen Ruiselede, 

laat staan over de gemeentegrenzen heen, was niet evident. Om over de grenzen 

heen te reizen was een speciaal ‘schein’ nodig dat aangevraagd moest worden 

aan de Kommandantur.  

Binnen Ruiselede waren bepaalde herbergen (15 van de 100) niet meer toegankelijk 

voor de gewone bevolking (hoewel de herbergiers vaak geen acht sloegen op de 

sluitingsverordening), er werd ook een Duits uur ingevoerd en vanaf een bepaald uur 

was het soms zelfs verboden nog op straat te komen.  

 

Daarnaast werden ook kleine en grote boetes uitgeschreven, onder meer voor het 

te weinig leveren van opgeëiste goederen, werd het slachten van vee onder 

toezicht geplaatst en moesten in mei 1915 alle duiven gedood worden. Dure 

reisduiven werden in bewaring gegeven. Dit om contacten met de geallieerden te 

voorkomen. 

 

o Veel regels in het “sperrgebiet”: er mag niemand meer op straat 

rondlopen vanaf een bepaald uur, herbergen moeilijk toegankelijk. 

(verhaal Charles Mauws over ongehoorzame Duitse soldaten, lied en 

fluitjesbier) (Oud Ruysselede, 1996, 1, p. 8) 

o Robert Stock: Men moet een Schein halen in Beernem om in Tielt les te 

kunnen volgen aan het college (Oud Ruysselede, 1989, 1, p. 33-44) 

o Robert Stock: in 1915 werd het persoonlijk paspoort ingevoerd (Oud 

Ruysselede, 1989, 1, p. 33-34) 

o Robert Stock: politiemannen waren oudere Duitse soldaten, de 

landeswehr: MP (Oud Ruysselede, 1989, 1, pp. 33-34) 

                                                           
2Van Hoonacker (E.) Kortrijk 14-18: een stad tijdens de Eerste Wereldoorlog. Kortrijk, Van Hoonacker, 

1994, s. p. 
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o De plaatselijke Kommandantur is gevestigd bij brouwer Vuylsteke, het 

bureau van de plaatskommandant in het linkerdeel van het huis van 

de familie de Voghelare op de markthoek (later boetiek Twien, nu 

apotheek Molleman-Decoster). (Oud Ruysselede, 1988, 1, p. 39) 

o Liber Memorialis ‘Ruysselede onder de Duitsche Bezetting gedurende 

den vierjarigen oorlog 1914-1918’ I – 279-289 

 

Opeisingen van goederen 

 

Naast het inperken van de bewegingsvrijheid van de gewone bevolking, voerde de 

Duitse overheid ook heel wat opeisingen in. Dat kon om materiële zaken gaan zoals 

fietsen of later in de oorlog ook wol en koper (zelfs koperen deurkrukken), maar ook 

om gewassen en voedsel. Zo wisten de Duitsers in hun vergevorderde administratie 

meestal heel goed hoeveel koeien, kippen, varkens, … een particulier bezat. Op die 

manier kon men berekenen hoeveel liter melk of hoeveel eieren mensen bezaten en 

hoeveel men kon opeisen.  

 

Volgens het Liber Memorialis: ‘(…) waren de opeischingen van vee, oogst en andere 

producten van het land zoo overdreven dat onze overweldigers bijna niets aan de 

burgerlijke bevolking overlieten. (…) niettegenstaande menigvuldige huiszoekingen 

konden de burgers en landbouwers behendig genoeg hunnen voorraad verbergen 

om geen honger te moeten lijden’.  

In het Liber Memorialis werd een overzicht opgenomen van de leveringen ‘gedaan 

door de landbouwers aan het Duitsche leger gedurende den oorlog’ waarbij vooral 

de levering van maar liefst 1,5 miljoen kilo aardappelen opvalt. 

 

Ook het slachten van dieren werd onder toezicht van de Duitsers gedaan. Slechts 

een beperkte hoeveelheid vlees mocht aan de bevolking verkocht worden. 

De vele lokale brouwerijen waren het grootste slachtoffer van de opeisingen: 

brouwketels, leidingen en kranen verdwenen. Sommige families trachtten hun 

werkzaamheden verder te zetten met plaatijzeren en gietijzeren uitrusting, anderen 

sloten de deuren. Het gevolg hiervan was dat al heel vlug geen bier meer te 

verkrijgen was. Ook de wijn moest ingeleverd worden. Men mocht slechts 20 flessen 

behouden.  

 

Ook het klooster bleef niet van dergelijke opeisingen gespaard. De zusters slaagden 

er echter steeds in hun meest kostbare voorwerpen (of dieren) voor de Duitsers 

verborgen te houden. Ook de burgerbevolking liet vaak na heel wat voorwerpen 

niet in te leveren: ‘Belgen verplichten om moordtuigen te leveren tegen hun eigen 

volk, dat zou geen waar zijn!’ (Liber Memorialis) 

 

o Robert Stock: oorspronkelijk weinig zware opeisingen: wol, koper. 

Russische krijgsgevangenen hakken hout weg uit de bossen (Oud 

Ruysselede, 1989,1, pp. 33-44).  

o Veldwachter Emiel Tanghe had als taak de  landbouwers te doen 

leveren. In zijn benarde positie probeerde hij te schipperen tussen de 

Duitse opeiser en de Ruiseleedse landbouwers, maar Emiel liet het 

leven tijdens één van die opeisingen. (Oud Ruysselede, 1990, 2, pp. 75-

78) 

o Opeisingen bij lokale brouwerijen (Oud Ruysselede, 1984, 2, p. 65) 
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o Opeisingen van koper in het klooster (A. Verschuere. De zusters van 

Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën van Ruiselede 1688-1946, p. 57-60) 

o Liber Memorialis ‘Ruysselede onder de Duitsche Bezetting gedurende 

den vierjarigen oorlog 1914-1918’ I – 279-289 

 

Onderstand en sociale hulpverlening 

 

De oorlog (werkkrachten naar het front, oogsten vernietigd, transport bemoeilijkt) en 

de voedselopeisingen kenden grote gevolgen voor de bevolking. Om hongersnood 

tegen te gaan werd een organisatie opgezet die voedsel, veelal vanuit Amerika, 

over België distribueerde: het Nationaal Hulp- en Voedingscomité. De Duitse 

overheid liet dit toe zonder inmenging. Op die manier kregen heel wat gezinnen 

extra levensmiddelen.  

 

 

 
 

 ‘War lace’ – kantstukje gemaakt in Ruiselede 1914-1915 – Foto: Marnik Braet 

 

Ook in Ruiselede werd een lokale afdeling opgericht van dergelijk voedselcomité 

(Spaansch-Amerikaansch Voedings Comiteit volgens Liber Memorialis). De 

‘komiteitenwinkel’ zoals die wel eens genoemd werd, was gevestigd in de 

Aalterstraat. Daarnaast bestonden ook: ‘het werk der volksmaaltijden of volkssoepe’, 

het Armbestuur, de Conferentie van de Heilige Vincentius, het werk der Damen van 

Barmhartigheid en Heilige Familie, het Kant Komiteit, enz. Volgens het Liber 

Memorialis kwam er bovendien ook financiële steun via de militievergoeding, de 

werklozenhulp, de hulp aan zwakke kinderen (Melkdruppel), hulp aan vluchtelingen 

en uitgedrevenen, hulp aan opgeëisten, hulp aan krijgsgevangen en ‘gewone hulp’. 

Een groot deel van de werkingsmiddelen van deze hulpfondsen was afkomstig van 

toelagen die door het gemeentebestuur werden toegekend. In het Liber Memorialis 

is een overzicht terug te vinden van de verschillende hulpverlenende instanties en 
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de bedragen die zij tijdens de oorlog besteedden (een totaal van 1.510.028 

Belgische Frank). 

 

Daarnaast probeerden mensen natuurlijk op allerlei manieren aan voldoende 

voedsel te raken, en tierden smokkel en sluikhandel welig. 

 

o VOEDSELCOMITE  

 Jules Verstraete behoorde tot het plaatselijk voedselcomité in 

1914, gevestigd in de Aalterstraat. (Oud Ruysselede, 2001,3, 

p.105)  

 Men stapte een uur te voet naar Wingene om een rantsoen van 

Amerika te bemachtigen (Oud Ruysselede, 1994, pp. 111-120) 

 De tramlijn Tielt-Aalter was in gebruik van 24 november 1914 tot 

15 maart 1916. Daarna werd de lijn stilgelegd op Duits bevel. Een 

smeekbrief van het voedingscomiteit van Ruiselede mocht niet 

baten ondanks de ernstige problemen die dit zou brengen voor 

de aanvoer van koopwaar en bevoorrading. (Oud Ruysselede, 

1987, 2, p. 82) 

 Notulen Gemeenteraad en College - 1914-1918 

 

o INNOVATIEVE OPLOSSINGEN VOEDSELTEKORT:  

 Paardenmelk en suiker dat voor de paarden van de Duitsers 

bestemd was, werden aan een ziek kindje bezorgd via de 

nonkel die de paarden verzorgde (Oud Ruysselede, 2001, 3, pp. 

151-158) 

 Sluikhandel: voor een pakje suiker een halve kilo boter (Oud 

Ruysselede, 1994, pp. 111-120)  

 Adrienne Verhalle: om het gezin te onderhouden ‘slachten ze 

zwijns in den duik’ (Oud Ruysselede, 1989, 2, pp. 3-13) 

 

o DE DUITSE KANT: 

Naarmate de oorlog verder vorderde kregen ook de Duitse soldaten 

het niet gemakkelijk. Bovendien hadden ze vaak een hongerige familie 

zitten in hun thuisland. In het geval van Ruiselede sluiten hier twee 

verhalen bij aan. 

 Duitse soldaten: plukten boontjes voor hun hongerige familie in 

Duitsland (Oud Ruysselede, 1994, pp. 111-120) 

 Een Doomkerkenaar betrapte een Duitse soldaat die op zijn 

land aardappelen wilde stelen. Hij stak hem met zijn riek in de 

hand en zou daar het vuurpeloton voor krijgen. (Oud 

Ruysselede, 1993, 3) 

  

 

 

Fiche 5 |“Voedselprijzen en rantsoenering.” 
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Noodgeld 

 

 

Tijdens WOI had België, vooral voor het kleine betalingsverkeer, met een groeiend 

geldtekort te kampen. Daarom namen een 600-tal gemeentebesturen en 

honderden weldadigheidsinstellingen en ondernemingen hun toevlucht tot de 

uitgifte van noodgeld, meestal in de vorm van papiergeld, maar soms ook van 

metalen munten. Aanvankelijk diende dat voor het betalen van 

militievergoedingen, militaire opeisingen, wedden, leveranciers en andere 

gemeentelijke lasten. Later werd daarmee het gebrek aan pasmunt verholpen en 

de allernoodzakelijkste levensmiddelen en goederen (bijvoorbeeld kleren en 

steenkool) aangekocht. Ook de talrijke steun- en hulpcomités (onder meer het 

Nationaal Hulp- en Voedingscomité) gingen tot zulke nooduitgiften over. Fabrieken 

en firma’s gaven salaris- en aankoopbons uit. De ‘gemeentebons’ hadden enkel 

binnen de gemeente of in een of ander magazijn betaalkracht. Hier en daar werden 

ze nochtans, bij onderling akkoord onder de gemeentebesturen, ook elders 

aanvaard. 

 

Archief Germain en Jo Bergez- Ruiselede 
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Collectie Museum van de Nationale Bank van België – www.nnbmuseum.be 

 

 
 



Herinneringseducatie Ruiselede – Van 1914 tot vandaag ) Historisch overzicht 20 

 

 

Verplichte tewerkstelling 

 

Naast materiële goederen werd ook ‘arbeid’ opgeëist. Er werden verplicht 

tewerkgestelden aangesteld die in Ruiselede of op andere plekken in het bezet 

gebied of aan het front, maar soms ook in Duitsland, arbeid moesten verrichten.  

 

Ook de inwoners van Ruiselede, zowel mannen als vrouwen, leverden hun aandeel 

aan die verplichte tewerkstelling. In 1915 werd met dat doel een lijst van 150 

‘weerbare mannen’ opgesteld. Per wijk of gehucht werd een foto van de groep 

genomen om later werkweigeraars op te kunnen sporen. Maandelijks werd deze lijst 

met weerbare mannen gecontroleerd en moesten de opgelijste mannen in het 

gemeentehuis verschijnen.  

 

De verplichte tewerkstelling hield onder meer in: houtkappen in het Sint-Pietersveld, 

het oprichten van barakken voor mannen en paarden en de aanleg en onderhoud 

van het vliegveld en bijhorende gebouwen op het Sint-Pietersveld en de 

nabijgelegen regio (vanaf augustus 1916). Dit vliegveld ‘(…) vormde een vierkant 

met volgende zijden: de steenweg Veldkapelleke-Kruiske, met het Gentse Veld als 

hinterland; dan de weg Kruiske-Lindeveld tot aan Cootjes hoogte, met de Zouter als 

hinterland; dan naar ’t Gesticht met de vlakte naar ’t Lindeveld als verlenging; 

eindelijk de weg terug naar ’t Veldkapelleke.’ (Karel Lamont in Ons Doomkerke, 

1961, 2).   
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Bomen werden afgezaagd, boomgaten met dynamiet verwijderd, struikjes 

verwijderd en het plein geëffend.  

 

Bovendien werd volgens diverse bronnen ook door opgeëiste arbeiders uit Ruiselede 

en Aalter een tramlijn aangelegd in de omgeving van het vliegveld om 

troepentransport te vergemakkelijken en om de MG-Schule in Doomkerke te 

bevoorraden. De tramlijn kwam vanuit Zwevezele en liep via De Wissel in Wingene 

dwars door de velden naar de Oude Tieltstraat in Ruiselede om uiteindelijk Aarsele te 

bereiken.  

 

Aanvankelijk betaalden de Duitsers hiervoor hoge lonen en kon men in de streek 

rond Ruiselede werken. Later in de oorlog werden echter ook groepen naar Sedan 

gestuurd waar ze in mensonwaardige omstandigheden dienden te werken. Een 

aantal Ruiseledenaren lieten er het leven, ten gevolge van het zware werk en de 

ontbering daar.  De werkomgeving in en rond de stad, die aan het front lag in 

Frankrijk, werd ook wel “de hel van Sedan genoemd”. 

Bekend is ook de tewerkstelling van 51 jonge mannen in Verdun waar zij 

onbeschrijfelijke ontberingen leden maar ondanks de afmarteling en uitputting er na 

2 jaar toch in slaagden te ontsnappen (Liber Memorialis). 

 

In 1918 werden een dertigtal Ruiseleedse meisjes opgeëist en verplicht 

tewerkgesteld. ‘Doch met het vrouwvolk konden zij geen weg en zij waren 

genoodzaakt na korten tijd ze vrij te laten.’ (Liber Memorialis)  

 

Verplichte tewerkstelling was niet zonder gevaar. Op 5 februari 1918 sneuvelden vijf 

Ruiseledenaren die tewerkgesteld waren in Hooglede (er waren er 125 opgeëist), als 

gevolg van een Engels bombardement.  Het gevolg van de dood van de vijf 

Ruiseledenaren in Hooglede was dat heel wat opgeëiste Ruiseledenaren uit de 

frontstreek wegliepen naar huis, waarop woedende Duitsers alle weerbare mannen 

die ze in Ruiselede te pakken konden krijgen opsloten in het pensionaat. De groep 

slaagde er echter in te ontsnappen. 

 

o Overzicht i.v.m. verplichte tewerkstelling van Ruiseledenaren door Jozef 

Depredomme (Oud Ruysselede, 1986, 2, p. 138) 

o 150 personen moeten vanaf 1915 regelmatig op controle naar 

gemeentehuis of de Ortskommandantur (Oud Ruysselede, 1996, 1, p. 3-

8) 

o Weerbare mannen tussen 18 en 40 jaar worden opgeëist om karweien 

in Ruiselede of aan het front te doen.  

o Diegene die werden opgeëist konden ‘gemist’ worden (minder 

winkeliers, vrije beroepen, landbouwers). Per wijk/gehucht/ 

werkploeg werd foto genomen 

o Werken in Ruiselede: aanleg vliegveld Sint-Pietersveld, bevoorrading 

van front (hout uit de bossen van ’t Ruisleeds Veld), grote schuilkelder 

op de markt (niet gerealiseerd), lossen van wagons aan het tramstation 

(Oud Ruysselede, 1996, 1, p. 38) plaatsen van barakken, aanleggen 

van tramlijnen (Oud Ruysselede, 1986, 2, p.138) 

o De aanleg van het vliegveld - Karel Lamont, Een vliegveld te 

Doomkerke (1916-18) (Ons Doomkerke, maart 1961, nr.2, blz. 13-14) 

o De aanleg van het vliegveld - Adhémar Dauw, Het vliegveld van Sint-

Pietersveld 1916-18 (Ons Doomkerke, juli 1966, nr.3, blz. 7-11) 
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o Aanleg van een tramlijn tussen Zwevezele en Aarsele via Wingene en 

Ruiselede door opgeëiste arbeiders (Groot Ruiselede, jg. 1983, nr. 2, p. 

8) 

o Weerbare mannen moeten naar Sedan aan het front in Frankrijk: de 

hel van Sedan. 2 mannen sterven er van ontbering, drie  sterven thuis 

aan de gevolgen van het zware werk. (Oud Ruysselede, 1991, 4, 

pp.147-156) + lied / (Oud Ruysselede, 1986, 2, p. 138) 

o Verhaal Henri Claerhout die als molenaar verplicht wordt te werken in 

de omliggende bossen en later naar strafkolonie in Sedan wordt 

gestuurd en het niet overleeft. Lied: “ZAB (Zivil Arbeiter Battailon) (Oud 

Ruysselede, 1991, 4, pp. 147-156) 

o 5 Ruiseledenaren sneuvelen bij een Engels bombardement in 

Hooglede op 5 februari 1918 tijdens tewerkstelling (en verrijzenis van 

Henri Trenson) (Oud Ruysselede, 1996, 2, p. 71-81). Gevolg: veel 

Ruiseledenaren vluchten naar huis en verstoppen zich. Op elke 

huisdeur moet voortaan een naamlijst van de bewoners hangen om 

opzoekingen te vergemakkelijken. (Oud Ruysselede, 1986, 2, p. 138). 

o Mijn herinneringen: mijn broer kunnen redden van opeising Sedan door 

papier te veranderen (Oud Ruysselede, 1994,3, pp.111-120) 

o 1918: meisjes uit de breiwarenfabriek werden opgeëist. Nadat ze niet 

allemaal komen opdagen worden er willekeurig dertig meisjes uit hun 

huizen gehaald eind maart. (Oud Ruysselede, 2006, 4, p. 216) / (Oud 

Ruysselede, 1986, 2, p. 135) 

o Opgeëiste mannen verlaten de frontstreek en gaan terug naar huis. 

Duitsers sluiten weerbare mannen op in het pensionaat (A. Verschuere. 

De zusters van Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën van Ruiselede 1688-

1946, p. 57-60) 

o Liber Memorialis ‘Ruysselede onder de Duitsche Bezetting gedurende 

den vierjarigen oorlog 1914-1918’ I – 279-289 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erekruis der weggevoerden – Cyriel Dinnweth – uit het familiearchief 
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Verplichte inkwartiering 

 

Bij de terugtrekking van het Belgisch leger werd een afdeling van de Lanciers drie 

dagen opgevangen bij priesters en burgers in de gemeente. Ook de munitiewagens 

van het Belgisch Leger blijven enkele dagen in het dorpscentrum staan. 

 

Verschillende bronnen maken melding van verplichte inkwartiering van Duitse 

soldaten in hun huizen, maar ook in de scholen tijdens de gehele oorlog of 

gedurende enkele maanden.  

 

In het Liber Memorialis wordt op 14 oktober 1914 melding gemaakt van de doortocht 

van het Duits leger: ‘(…) Twee maal verbleven de krijgslieden (5000) bij de priesters 

en de burgers vernachten en zij verklaarden zich zeer voldaan over de ontvangst.’ In 

het Liber Memorialis vinden we verder ook dat van begin 1915 tot augustus 1915 de 

‘kolonne Nr. 5 onder leiding van Graaf van Ballestrem’ in de gemeente verbleef. 

Waar zij precies verbleven is niet gekend. In de periode 1917-1918 werden Duitse 

troepen bij de burgerbevolking, het klooster, de textielfabriek van toenmalig 

burgemeester Billiet, in de scholen en ‘te lande op de pachthoeven’ ingekwartierd. 

De kommandatur was gevestigd op de hoek van de Markt.  

 

Dat de kosten van deze inkwartiering hoog opliepen en vaak op de schouders van 

het gemeentebestuur terechtkwamen, bewijst een beslissing van de Gemeenteraad 
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op 31 december 1917, waarbij beslist wordt aan het Gemeentekrediet een lening 

250.000 Frank te lenen om te voorzien in de betalingen van het bezettingsleger.  

 

In september 1918 wordt ook de druk bij de burgerbevolking om de steeds grotere 

aantallen soldaten verplicht te huisvesten te groot. De Gemeenteraad stelt een 

reglement op om de bevolking te vergoeden: ‘Overwegende dat de 

inkwartieringen der troepen zich, bijzonderlijk in den laatsten tijd, vermenigvuldigd 

hebben, zoodanig dat de inwoners die dezen last hebben gedragen zouden 

behooren hiervoor eenige vergoeding te ontvangen; (…): 

Art. 1 De gewone inkwartiering der troepen bevat: 

1°) De inkwartiering met voedsel. Deze begrijpen het verschaffen van een morgen; 

noen – en avondmaal; eene slaapkamer, behoorlijk bemeubeld voor de officieren; 

eene plaats voorzien van het noodige legerstroo voor de onderofficieren en 

soldaten, dit alles volgens den rang der militairen; 

2°) De inkwartiering zonder voedsel. Deze bevat het verschaffen van logement, zoals 

hierboven onder nr. 1 is beschreven.  

De gewone inkwartieringen der troepen begrijp daarenboven het noodige licht en 

vuur in de kwartieren der troepen.  

Art. 2 Er zal betaald worden voor de inkwartiering:  

a) Met voedsel: luitenant-generaal: 10 fr. per dag, generaal-majoor: 7 fr. per 

dag; hoofdofficier: 5 fr. per dag; lagere officier: 3 fr. per dag; onderofficier en 

soldaat: 1,5 fr. per dag 

b) Zonder voedsel: luitenant-generaal: 5 fr. per dag, generaal-majoor: 3 fr. per 

dag; hoofdofficier: 2 fr. per dag; lagere officier: 1 fr. per dag; onderofficier en 

soldaat: 0,20 fr. per dag 

Voor wat de vergoedingen betreft voor afstand van plaatsen voor ’t inrichten van 

casino’s, bureelen, scheerzalen, keukens, enz. zal iedere aanvraag afzonderlijk aan 

de beslissing van den Raad voorgelegd worden.’ 

 

Ook werd het Instituut op het Sint-Pietersveld tegen het najaar van 1917 zelfs volledig 

ontruimd ten voordele van de Duitse strijdkrachten en werden alle ‘justitiekinderen’ 

en het personeel werden naar Merksplas en Mol gebracht.  

 

In de leslokalen van het kloosterschooltje in Doomkerke werden vanaf de herfst van 

1917 de theoretische lessen van de MG-Schule gegeven. De praktijkles ging door in 

de nabijgelegen boltent van Herberg ’t Burgerswelzijn. Het oefenterrein lag in de 

omgeving van ’t Ruiseleeds Veld, compleet met schietveld, aarden wallen en 

loopgraven. 

 
Een vreemde vorm van inkwartiering zien we in juli 1917 toen maar liefst 624 

‘bannelingen’ die ‘verzonden’ waren door de Duitse overheid in het klooster en bij 

burgers werden opgevangen om na een maand opnieuw verplicht te vertrekken 

gezien zij niet in het Operatiegebied mochten blijven. (Liber Memorialis) 

 

o Postkaart met een Ruiseleeds boerderijtje: de Duitse legerdokter die 

daar ingekwartierd was, stuurde de postkaart naar het thuisfront. (Oud 

Ruysselede, 1995, 2, p. 72-73) 

o Duitse aanwezigheid in Doomkerke - Adhémar Dauw, Het vliegveld 

van Sint-Pietersveld 1916-18 (Ons Doomkerke, juli 1966, nr.3, blz. 7-11) 

o Duitse aanwezigheid in Doomkerke - Karel Lamont, Een vliegveld te 

Doomkerke (1916-18) (Ons Doomkerke, maart 1961, nr.2, blz. 13-14) 
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o Robert Stock: tijdens het eerste half jaar van de bezetting is het rustig, 

zelden een Duitse soldaat te zien (Oud Ruysselede, 1989, 1, p. 34) 

o Robert Stock: 1917-1918: de jongensschool voor kinderen van het 

personeel werd een slaapzaal voor honderd soldaten. Vliegveld op 

Sint-Pietersveld. In het najaar van 1917 worden de ‘justitiekinderen’ zelfs 

naar Merksplas gebracht en ook het personeel moet mee. (Oud 

Ruysselede, 1989, 3, p.133) 

o Soldaten bij Adrienne Verhalle thuis: Stieneke en Max, de patissier, 

waren de braafste (Oud Ruysselede, 1989, 1, pp. 3-13) 

o Klaslokalen spellewerkschool (leerwerkschool voor volksmeisjes) worden 

in 1917 opgeëist voor een lazaret. Na de oorlog moet iedereen tot 14 

jaar naar school. School verdwijnt in jaren 30.  

o Maria Claeys: Duitse inkwartiering niet prettig: platz machen, im schnee 

spielen (Oud Ruysselede, 1988, 1, p.39). 

o Karel Lamont, De MG-SCHULE te Doomkerke (Ons Doomkerke, 

november 1967,nr. 3, blz. 6-10) 

o Liber Memorialis ‘Ruysselede onder de Duitsche Bezetting gedurende 

den vierjarigen oorlog 1914-1918’ I – 279-289 

o Liber Memorialis ‘- 5 October 1914 – I-253, 14 October 1914 – I-254, 13 

Juli 1917 – I-264 

o Notulen Gemeenteraad – 31 december 1917 

o Notulen Gemeenteraad – 5 september 1918 

 

 

Verzet 

 

Of er bevolking in opstand trad tegen de Duitse bezetter, en of dat effectief tot 

verzetsdaden leidde, is onduidelijk. Slechts twee verhalen zijn in Ruiselede hierover 

gekend. Secretaris Jules Verstraete werd in november 1916 veroordeeld tot een jaar 

gevangenschap in Duitsland omdat hij een ‘zelfstandigheidsbewijs’ gegeven had 

aan een vrouw uit Westrozebeke die later van ‘verspieding’ of spionage 

beschuldigd werd en in Ruiselede opgepakt werd (Liber Memorialis).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaris Jules Verstraete ontving in gevangenschap pakjes  

Bron: privé-archief Jean Verstraete 
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Postkaart van Secretaris Jules Verstraete naar huis 

Bron: privé-archief Jean Verstraete 
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Marie De Roo uit Westrozebeke werd samen met andere leden van het netwerk 

waartoe ze behoorde in Ruiselede opgepakt door de Duitsers en veroordeeld tot 

twintig jaar dwangarbeid in november 1916. Vermoedelijk is zij de Engelse spionne 

waarvan sprake in het verhaal van Jules Verstraete. Volgens getuigen zou hij haar in 

het gemeentehuis geholpen hebben/te woord hebben gestaan bij het verkrijgen 

van documenten. Was deze conversatie voldoende om hem van spionage te 

verdenken?  In het boek 'I was a spy' van John McKenna wordt het verhaal verteld 

van Martha Cnockaert, nichtje van Maria De Roo. 

 

Ook de zoon van Koster Ackerman werd van spionage beschuldigd en veroordeeld 

tot 12 jaar gevangenschap in Duitsland (dus tot het einde van de oorlog). 

 

o Jules Verstraete (zie voedselcomité) werd in 1916 (onterecht) verdacht 

van medewerking met Engelse spionnen en krijgsgevangen genomen. 

Hij werd als Zivilgefangener naar Sennelager bij Paderborn (Westfalen) 

gebracht. Via hem was een briefwisseling mogelijk tussen Belgische 

soldaten en het thuisfront. (Oud Ruysselede, 2001, 3, p. 105) 

o Liber Memorialis ‘Ruysselede onder de Duitsche Bezetting gedurende 

den vierjarigen oorlog 1914-1918’ I – 279-289 

 

 

Aan het front/ krijgsgevangenschap (verhalen van oud-strijders) 

 

Hieronder volgt een oplijsting van enkele oud-strijders die hun verhaal deden in het 

heemkundige tijdschrift  ‘Oud Ruysselede’(jg. 1984 e.v.). 

 

o Theophiel-Michel De Backer (nam deel aan de gevechten bij Merkem, 

de Stadenberg en Leie-slag en kreeg een bijzondere vermelding voor 

het met man en macht verdedigen van zijn post, ‘de brokken aarde en 

stukken mensenvlees vlogen tegen hem aan (…)’, Theophiel-Michel 

was drager van een dienststreep en 6 frontstrepen. Hij bleek na de 

oorlog ‘door de gaze gepakt’ te zijn) (Oud Ruysselede,1984, 1, p. 10) 

o Modest De Roest (beschrijving gasaanvallen – kreeg pakje sigaretten 

van koning Albert – krijgsgevangen) (Oud Ruysselede, 1986, 2, p. 107) 

o Honoré De Fauw (bij bevrijding kwam hij voorbij zijn huis) (Oud 

Ruysselede, 1986, 1, p. 69) 

o Camiel Vanhollebeke (anekdote over de kerstnacht, bakker in 

Ruiselede, hielp bij oprichting NSB) (Oud Ruysselede, 1985, 2, p. 68) 

o Jules Roose (aalmoezenier Sint-Pietersveld) (Oud Ruysselede, 1985, 1, p. 

23): 

o René Christiaens (vier jaar ijzerfront, half jaar bezetting Duitsland,  

volgde cursussen en werd eerste sergeant, Frans kennen was 

belangrijk. (Oud Ruysselede, 2005, 2, april, p. 51-52) 

o Octaaf De Smet (honger aan het front – vrijwilligers leerden 

handgranaten werpen, verbonden aan een premie) (Oud Ruysselede, 

1984, 2 , p. 74) 

o Jules De Backer (als verplicht vrijwilliger van het bietenveld in Frankrijk 

geplukt- met gas bestookt  - Rhurgebied bezet. Verhaal over stervende 

vriend waarbij priester de biecht niet wilde afnemen.) (Oud Ruysselede, 

1988, 3, p. 125) 
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o Alfons Meese (gewond in de oorlog en ‘door gaze gepakt’, later 

metselaar aannemer, verloor zijn stamnummer en heeft jarenlang een 

graf in Steenstrate gehad, voorzitter NSB) (Oud Ruysselede, 1987, 1, p. 

57) 

o Francois Wylants (werkte samen met zijn vader in het 

Rijksopvoedingsgesticht van Sint-Pietersveld in opdracht van gas- en 

elektriciteitsmaatschappij – hij meldde zich vrijwillig aan – herinnert zich 

brievensmokkel) (Oud Ruysselede, 1987 , 3, p. 137) 

o Raymond Vertriest (krijgsgevangen met zware tocht naar Duitsland – bij 

terugkeer is broer aan hersenziekte gestorven en zus aan appendicitis – 

voorzitter NSB) (Oud Ruysselede, 1992, 4, pp. 179 – 184) 

o Familie Henri Desmet De oudste zoon sterft in 1909, de tweede zoon 

wordt opgeroepen tijdens WO I en sterft aan het front in 1914. Hij reed 

er rond met de fiets als bode. De derde zoon Adiel wordt in 1919 

opgeroepen om vrede te bewaren en het land te beschermen (Oud 

Ruysselede, 2005, 2, april, p. 68-69) 

o Familie Swanckaert (Aimé Swankaert was rijkswachter en maakte de 

slag om Ieper mee in 1915 (in WO II: militaire politie) – Hadden herberg 

’t Burgerswelzijn(Brandstraat Doomkerke) en Modest Swanckaert was 

daarnaast ook slachter en winkelier die koopwaar rondbracht met 

hondenkar. Herberg: in de boltent was een machinegeweerschool 

voor leerlingen van Duitse regimenten. Hun schietstand lag op de 

Kruisebergen. (Oud Ruysselede, 2002, 1, p. 22) 

 

 

Heel wat andere verhalen van oud-strijders verschenen ook in de tijdschriften ‘Ons 

Doomkerke’ (jg. 1956-1977) en 'Groot Ruiselede' (jg. 1979-1983). Lijst opgemaakt door 

Marnik Braet  en Geert Deguffroy. 

 

Hun getuigenissen worden hier niet in detail opgenomen, maar kan u nalezen in de 

bijlage. Het merendeel van deze soldaten nam deel aan de campagne van het 

Belgisch leger (terugtocht) en vocht aan het front (o.a. de IJzerslag okt. 1914, 

bevrijdingsoffensief 1918, bestookt met gassen, …). Sommigen raakten er gewond en 

kwamen in hospitalen in Engeland terecht. Anderen belandden in Nederland of 

Duitsland. Opvallend in de getuigenissen is dat, bij het bevrijdingsoffensief een 

aantal soldaten, na hun korte thuiskomst, hun groep verlieten om dan later weer in 

te pikken (meestal zonder gevolgen). 

 
 

o Jules Allaert, Gustaaf Carette, Jules Coreman, Alfons De Ceuninck, Alidor De 

Fauw, Albéric De Four, Jules De Groote, Maurice De Muyt, Arthur De Neve, 

Jules Deriemacker en Cyriel Desmet. (Jozef Vyncke, Oudsoldaten 1914-18 te 

Doomkerke, in: Groot Ruiselede, 1979, nr. 1 (maart), blz. 3-8) 

o Gustaaf De Ruyck, Rene Schoonaert, Jozef Devisch, Eugene Devooght, 

Tryphon Duytschaever († 1915), René Lips en Edmond Mauws. (J. Vyncke, 

Oudsoldaten ’14-’18 van Doomkerke, in: Groot Ruiselede, 1979, nr. 2, blz. 9-10)  

o Raymond Neirinck, Henri Vanderhaeghen, Alfons Vandevoorde, Alfons Van 

Wonterghem, Jules Vanderscheure, Trifon Verstraete en Achiel Wijckhuys. (J. 

Vyncke, Oudsoldaten ’14-’18 uit Doomkerke, in: Groot Ruiselede, 1979, nr. 3 

(oktober), blz. 4-6) 
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o Charles-Louis Claeys, Maurice Feys, Maurice Schoutteet, René Van 

Biesbroeck, Jules Van Oost († 23/11/1914 Tienen) en Jules Wambeke. (J. 

Vyncke, Oudsoldaten 1914-18 te Doomkerke, in: Groot Ruiselede, 1980, nr. 1 

(maart), blz. 9-10) 

o Alfons Busquaert (J. Vyncke, 60 jaar na de Wapenstilstand 1918, in: Groot 

Ruiselede, 1980, nr. 2 (juni), blz 10-12) 

o Huisvader Alfons Busquaert schrijft diverse brieven naar huis. Uit de 

brieven blijkt ook de grote bezorgdheid van Leon over de situatie thuis 

(dieren, oogsten, …). Na de Wapenstilstand is Alfons in Antwerpen 

verantwoordelijk voor het verzamelen van Duitse munitie. Hij kwam er 

om bij de ontploffing van een munitiedepot. Kort voordien had hij zijn 

laatste brief geschreven. 

o J. Vyncke, Zestig jaar na de Wapenstilstand 1914-18, in: Groot Ruiselede, 1980, 

nr. 3 (oktober), blz. 9 

o Gustaaf Martens - Bruno Van Wonterghem (J. Vyncke, Zestig jaar na de 

Wapenstilstand 1918, in: Groot Ruiselede, 1981, nr. 1 (febr.), blz. 9-11)  

o Marcel en Remi Vandecasteele (J. Vyncke, 63 jaar na de wapenstilstand 

1918, in: Groot Ruiselede, 1981, nr. 2 (juni), blz. 12-14) 

o Aimé en Camiel Vuylsteke (J. Vyncke, 60 jaar na de Wapenstilstand 1918, in: 

Groot Ruiselede, 1981, nr. 3 (november), blz. 23-24) 

o Henri en August Scherrens (J. Vyncke, 60 jaar na de wapenstilstand 1918, in: 

Groot Ruiselede, 1982, nr. 1 (maart), blz. 15-17) 

o Adiel Meuleman (J. Vyncke, 60 jaar na de wapenstilstand 1918, in: Groot 

Ruiselede, 1982, nr. 2 (juni), blz. 18-21)  

o De gebroeders Jozef en Leon Callens. (J. Vyncke, 60 jaar na de 

wapenstilstand 1918, in: Groot Ruiselede, 1982, nr. 3 (november), blz. 16-18) 

o Leon Callens was bij het begin van de oorlog ingedeeld bij het Rode 

Kruis – Aan het front was hij gewoon soldaat. Hij beschrijft er de 

rustdagen achter de frontlinie: ‘De rustdagen werden doorgebracht in 

de nog bewoonde dorpjes achter het front. De soldaten hadden vrijaf 

vanaf 5u tot 7u in de namiddag en moesten om 8u op het appel zijn. U 

kunt al denken dat de winkeliers en herbergiers in hun nopjes waren. 

(…) Elke dag was een kermisdag, wijn, champagne waren al eens aan 

de beurt. De militaire muziekkapellen zorgden voor een goede 

stemming. (…)’  

o Leon Taveirne (De kostersfamilie Callens te Doomkerke –J. Vyncke, 60 jaar na 

de wapenstilstand 1918, in: Groot Ruiselede, 1983, nr. 1 (maart), blz. 16-18)  

o Leon Taveine (J. Vyncke, 60 jaar na de wapenstilstand 1918, in: Groot 

Ruiselede, 1983, nr. 2 (juni), blz. 20-22, over Leon Taveine (vervolg) met talrijke 

brieven aan zijn familie) 

o Leon Taveine (J. Vyncke, 65 jaar na de wapenstilstand 1918, in: Groot 

Ruiselede, 1983, nr. 3 (nov.), blz. 15-17, over Leon Taveirne (vervolg en einde) 

met brieven aan zijn familie) 

o Leon Taveirne schreef in augustus en september 1914 (en ook later in 

de oorlog, maar daarvan hebben we geen neerslag gevonden) heel 

wat brieven naar het thuisfront met daarin getuigenissen over de 

terugtocht van het Belgisch leger. De brieven werden gesmokkeld in 

ruil voor betaling per brief.  

o J. Vyncke, Krijgsgevangene Jules De Groote, Vuurkruiser Jozef Devisch (met 

fotoblad) en Interneringskampen in Nederland, in: Ons Doomkerke, juni 1969, 

nr. 2, blz. 5-12. 
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o Adhémar Dauw, Een laatste maal 1918.  Waar woonden de Callens?, Ons 

Doomkerke, februari 1970, nr. 1, blz. 15-16 

o J. Vynck, Figuren van bij ons: op bezoek bij Alfons Vandevoorde, ere-

veldwachter te Doomkerke, in: Ons Doomkerke, 1965, nr. 1, p. 5-7. 

 

 

Doomkerke tijdens WOI 

 

In 1914 telde de Brandstraat 32 woningen. In de parochie waren toen 12 herbergen, 

14 winkels, 2 kapperszaken, 2 timmerlieden en een smid. Drie bakkers zorgden voor 

brood en vier slagers slachtten thuis en bij de boeren. De melkerij draaide op volle 

toeren. 

 

Dit kleine maar bedrijvige Doomkerke, en bij uitbreiding de hele omgeving rond het 

Sint-Pietersveld was een plek van grote activiteit tijdens de Eerste Wereldoorlog.   

 

Het begon al bij de mobilisatie in augustus 1914. Maar liefst 25 Doomkerkse mannen 

werden onder de wapens geroepen, een groot aantal voor dergelijke kleine 

parochie. Daarbovenop kwamen nog eens 6 jongens uit ‘t Ruisleeds Veld, dat later 

de parochie Kruiskerke zou worden. Er meldden zich drie vrijwilligers aan en ook twee 

meisjes wilden vrijwillig verpleegster worden. Tijdens de oorlog werden nog eens 11 

Doomkerkse jongens die naar Frankrijk waren gevlucht of die in Frankrijk 

seizoensarbeider waren, opgevorderd.  

 

Op het einde van augustus 1914 werd de omgeving van het Sint-Pietersveld 

opnieuw met het oorlogsgebeuren geconfronteerd. Toen het Duitse leger België 

dieper binnentrok, startte een vluchtelingenstroom. 

In die periode vond in de regio rond Ruiselede een gebeurtenis plaats die 

“Vliegende Maandag” of “Vluchterkens Maandag” genoemd werd en die verwijst 

naar 24 augustus 1914. Op die dag trok een algemene paniekgolf door West-

Vlaanderen en grote groepen burgers sloegen daarop massaal op de vlucht zonder 

de Duitsers effectief gezien te hebben. Geruchten over brutaliteiten gepleegd door 

de Duitse ‘barbaren’ werkten dit alleen maar meer in de hand. Heel wat 

vluchtelingen verscholen zich in de bossen van Sint-Pietersveld, Wingene en 

Axpoele. Ook veel inwoners van Ruiselede sloegen op de vlucht maar keerden de 

vol-gende dagen al terug. Veel jonge mannen die niet opgeroepen waren voor het 

Belgisch leger vluchtten naar Frankrijk.  

 

Op 13 oktober 1914, na maanden van geruchten en bang afwachten, veroverde 

het Duitse leger het grondgebied Ruiselede via Doomkerke en het Sint-Pietersveld.  

 

De aanwezigheid van de Duitse troepen had echter ook een vreemd soort 

betoverend effect:  
 

Getuigenissen 'Ons paradijs in de storm: Sint-Pietersveld 1914-1916' omtrent de 

keizerlijke wacht in de streek in oktober 1914: 

 

 'Zo strijkt dit elitekorps – zo’n vierhonderd man, vertelde men - neer over de talrijke 

kastelen in de bossen van Ruddervoorde, Hertsberge, Oostkamp en Beernem. (...) 

De vooravond van Sint-Cecilia hielden ze een urenlange fakkeltocht door de 

bosdreven. Daar heb ik voor de eerste maal in mijn leven horen 'zingen', die 
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honderden volle mannenstemmen, afwisselend in twee, drie, vier partijen. 

Stapliederen natuurlijk, maar ook die dromerige dingen uit onbereikbare verten. (...) 

Het dreunde en dreunde door en over de dennebossen; de bomen zongen mee. 

(...) Naderhand hebben die mannen zich maar zelden op het Sint-Pietersveld 

getoond. 

De bevelhebber van de keizerlijke wacht was de prins von Wied, een neef van keizer 

Willem II. Hij verbleef tijdens de oorlog in Kasteel Bulskampveld.’ 

(R. Stock in: Oud Ruysselede, 1989, nr. 1) 

 

De Keizerlijke troepen vertrokken weer in februari 1915. 

 

De oorlog was in Doomkerke nooit veraf en de aanwezigheid van de Duitse soldaten 

heel opvallend. Zo kregen de inwoners van de parochie al heel vroeg in de oorlog 

een groot aantal Duitse soldaten ingekwartierd. Heel wat Duitse soldaten kwamen er 

ook op rust na een verblijf aan het front.  

 

 

De Keizer? 

 

Naar aanleiding van de geboortedag van de Duitse Keizer (27 januari) spreken 

getuigen over een troepenschouwing op het Sint-Pietersveld in februari 1915. 

Uniformen werden in orde gebracht, er werd geblonken en gepoetst, paarden 

werden grondig geborsteld, rondom het Sint-Pietersveld waren schildwachten 

opgesteld en de weg Doomkerke-Beernem was versperd. 

 

‘Een houthakker die er in de bossen werkte vertelde: (…) zoveel peerdevolk zal ik 

nooit meer tegare zien daar aan ’t Lindeveld. Ze stonden al in lange rijen 

weerskanten de bilk. In ’t midden stond een onbereden peerd met een trapleere 

ernevens. Al met ne keer: een hoorngetuit en een auto die aangebold kwam (…). 

Eén van die in de auto zaten – was ’t de Keizer niet, ’t was toch ne grote kop – klom 

op de trapleere en zo op het peerd.’  

(Karel Lamont in: Ons Doomkerke, 1965, nr.2) 

 

 

MG Schüle 

 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was de regio Bulskampveld, met daarbij ook het Sint-

Pietersveld een gebied waar Duitse soldaten kwamen rusten na een periode aan 

het front in de Westhoek. Een rustperiode die ook nuttig werd ingevuld toen vanaf 

de herfst van 1917 een machinegeweerschool werd opgericht in Doomkerke. De 

theorielessen gingen door in de klassen van het dorpsschooltje dat er ook vandaag 

nog steeds is in de Brandstraat nabij de kerk (zij het met een grondig gerenoveerde 

voorgevel). In cursussen van 3 tot 4 weken kregen gelijktijdig ongeveer 100 soldaten, 

waaronder ook onderofficieren en feldwebels, onderricht in het gebruik van het in 

1915 gebouwde en met water afgekoelde licht machinegeweer met schaft en 

pikkels.  

 

De praktijklessen van de MG Schüle gingen door in de boltent van Herberg ’t 

Burgers-welzijn van Modest Swanckaert (nu woning Brandstraat 28). De 

terreinoefeningen vonden plaats in de omgeving van ’t Ruisleeds Veld, compleet 

met schietveld, aarden wallen en loopgraven. 
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Vliegveld 

 

Het vliegveld op het Sint-Pietersveld werd aangelegd vanaf augustus 1916. De 

aanleg van het vliegveld kwam er vooral dankzij de verplichte tewerkstelling die de 

Duitsers vanaf 1915 invoerden. In elke gemeente werd een lijst van ‘weerbare 

mannen’ opgesteld. Maandelijks werd deze lijst gecontroleerd en moesten de 

opgelijste mannen in het gemeentehuis verschijnen.  

 

De verplichte tewerkstelling hield onder meer in: houtkappen in het Sint-Pietersveld, 

het oprichten van barakken voor mannen en paarden en de aanleg en onderhoud 

van het vliegveld en bijhorende gebouwen op het Sint-Pietersveld en de 

nabijgelegen regio.  

 

Dit vliegveld vormde een vierkant met volgende zijden: de weg Veldkapelleke-

Kruiske, met het Gentse Veld als hinterland; de weg Kruiske-Lindeveld tot aan 

‘Kootjes hoogte’, met de Zouter als hinterland; de weg naar het gesticht met de 

vlakte naar ’t Lindeveld als verlenging; de weg terug naar ’t Veldkapelleke.’  

 

Enkele weken na de aanleg landden de eerste vliegtuigen er. Later werd het terrein 

vergroot en werden hangars en barakken en werk- en opslagplaatsen in hout of ijzer 

bijgebouwd (o.a. ook op het grondgebied Sint-Maria-Aalter). Munitie werd 

ondergronds in kuilen bewaard.  

Naarmate de oorlog vorderde groeide niet enkel het vliegveld, maar nam ook de 

bemanning toe. Het aantal landende vliegtuigen groeide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekening L. Depredomme  

in: Oud Ruysselede, 1989, nr. 3 

 

 

 

 

De aanwezigheid van het vliegveld was niet zonder gevaar. Er werd heel wat 

munitie opgeslagen in de omgeving van het veld. De bevolking in de huizen en 

straten rondom hoorde bijna onophoudelijk het geronk en gegrol van de motoren, 

die bij het landen boven Doomkerke-dorp plots stilvielen, waarna de landing werd 

ingezet. Het gebeurde ook dat geallieerde vliegtuigen de terugkerende Duitsers 

vergezelden en de landingsbaan bestookten met bommen en mitrailleurvuur, met 

reactie van het afweergeschut tot gevolg.  
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Een tweede vliegveld werd nog aangelegd meer zuidwaarts richting Doomkerke, 

aan de oostkant van de Brandstraat tussen de dorpskern en ’t Haantje, 800 meter 

verderop. Dit plein werd echter nooit gebruikt.  

 

Een bekende piloot die nog op het vliegveld in Doomkerke landde was Baron von 

Richthofen. 

 

Als gevolg van de aanwezigheid van het vliegveld werd eveneens door opgeëiste 

arbeiders uit Ruiselede en Aalter een tramlijn aangelegd in de omgeving, dit om 

troepentransport te vergemakkelijken en om de MG Schüle in Doomkerke te 

bevoorraden. De tramlijn kwam vanuit Zwevezele en liep via De Wissel in Wingene 

dwars door de velden naar de Oude Tieltstraat in Ruiselede om uiteindelijk Aarsele te 

bereiken. 

 

Op het kerkhof aan het Veldkapelleke werden enkele Duitse soldaten en vliegeniers 

begraven. Ook een Engelsman vond er zijn laatste rustplaats.  

 

Een opvallende gebeurtenis in de omgeving van het vliegveld was ook de komst 

van een zeppelin in april 1915. Het gevaarte was in Ieper beschoten en de 

bemanning getroffen (met doden en gewonden tot gevolg) en dreef met de wind 

mee richting Doomkerke. Het daalde langzaam en stortte neer op de sparren.  
  

'k Heb een vliegmachien zien vliegen, 

't Was een Engelsman zonder liegen. 

Z'hebben d'r naar geschoten, z'hebben hem gemist 

En den Engelsman die riep: Oh yes! 

 

'k Heb een Zeppelin zien vliegen, 

't Was een Duitsman zonder liegen. 

Z'hebben d'r naar geschoten, z'hebben hem gepast,  

Ie ligt toe Aalter op de toppen van de sparren vast! 

 

Op een aprilmorgen 1915 konden de mensen van Maria -Aalter hun ogen niet geloven: een 

reusachtig wit blinkend gevaarte stak hoog uit boven het geboomte langs de baan naar 

Aalter, nabij 't halfweeghuis, enkele meter ver in de sparren. 

Tijdens de nacht al hadden mensen van Doomkerke geroep en gehuil gehoord, boven hun 

hoofd: het was de bemanning van een Zeppelin die boven Ieper beschoten en getroffen 

geweest was. Het gevaarte, dat men zegt 125 meter lang was, dreef met de wind af, daalde 

langzaam en stortte plots neer op de sparren.' (Ons Doomkerke, 1965, 3) 

 

 

Zeppelin stort neer in Aalter (13-14 april 1915) 

 

Bron: www.deredactie.be > Tim Trachet, Jan Ouvry  

 

In de bosrijke omgeving tussen Aalter en Maria-Aalter stortte een Duitse zeppelin neer. Het 

luchtschip was in de frontstreek geraakt door vijandige artillerie en kon zijn basis in Gontrode 

bij Melle niet meer bereiken.  

 

http://www.deredactie.be/
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De zeppelin LZ 35 was eerder al zwaar beschadigd bij het bombardement van Parijs op 21 

maart. Hoewel getroffen, slaagde het luchtschip er toen in heelhuids naar Gontrode terug te 

keren. 

Op 13 april vertrok de LZ 35 voor een aanval achter het Ieperse front, op Cassel, Hazebroek 

en Poperinge, waar veel Britse militairen verbleven. De zeppelin kon er 1500 kg bommen 

uitwerpen, maar bij zijn terugkeer werd hij door 70 vijandige projectielen getroffen en verloor 

gas. De LZ 35 kwam onzacht neer in een bosje tussen Aalter en Maria-Aalter. Een onbekend 

aantal Duitse soldaten is omgekomen. 

Omdat het neerhalen van een zeppelin slecht was voor het Duitse imago, werd er in de 

gecensureerde pers met geen woord over gerept. Het wrak werd zo snel mogelijk 

opgeruimd. 

 

Volgens getuigen zou er op de wagons met de wrakstukken geschreven zijn “Frans luchtschip 

neergeschoten door de Duitsers”. Maar de Belgische bevolking geloofde dit niet en het 

nieuws over de Duitse schade circuleerde snel. 

De LZ 35 heette eerst Z XIII, maar op aandringen van de bijgelovige commandant van het 

luchtschip werd de naam aangepast. Helaas leverde dit niet het verhoopte geluk op. 
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De zeppelin-basis in Gontrode werd in februari 1915 in gebruik genomen. Er stond een hangar 

van 180 m lang, 25 m breed en 20 m hoog, groot genoeg voor 1 zeppelin. In het Brusselse 

waren nog twee zeppelin-bases, in Evere en Zellik, met nog grotere hangers voor  2 zeppelins. 

 

o Karel Lamont, Een vliegveld te Doomkerke (1916-18), (Ons Doomkerke, maart 

1961, nr. 2, blz. 13-14) 

o Adhémar Dauw, Oorlogsherinneringen 1914 van een toenmaals 5-jarige, (Ons 

Doomkerke, nov. 1964, nr. 1, blz. 2 en 14) 

o Adhémar Dauw, Het jaar 1916 te Doomkerke, (Ons Doomkerke, 1966, nr. 3) 

o Adhémar Dauw, Een vliegplein Sint-Pietersveld 1916-1918, (Ons Doomkerke, 

1966, nr. 3) 

o Karel Lamont, Doomkerke onder de oorlog ’14-’18, (Ons Doomkerke, maart 

1965, nr. 2,  blz. 7-8) 

o Karel Lamont, Doomkerke onder de oorlog ’14-’18, (Ons Doomkerke, maart 

1965, nr. 3,  blz. 9) 

o Adhémar Dauw, Doomkerkenaren in “The U.S. Army” 1918, (Ons Doomkerke, 

februari 1967, nr. 1, blz. 6-9 (+fotoblad)). Uitgeweken Doomkerkenaren 

vochten met het U.S. Army om ons land te helpen. 

o Jos De Smet, Wat was de oorlog van 1914-18?, (Ons Doomkerke, juni 1967, nr. 

2, blz. 5-7) 

o Adhémar Dauw, Wingene vanuit Doomkerke beschoten (1918), (Ons 

Doomkerke,okt1968, nr 3,blz13-14) 

o Adhémar Dauw – Jozef Vyncke, De wapenstilstand van 1918 te Doomkerke 

herdacht 50 jaar na het einde van de oorlog 14-18, (Ons Doomkerke, februari 

1969, nr. 1, blz. 10) 

o Karel Lamont, Vluchtersmaandag te Doomkerke, (Ons Doomkerke, juli 1964, 

nr. 3, blz. 13-15) 

o Karel Lamont, De MG-SCHULE te Doomkerke, (Ons Doomkerke, november 

1967,nr. 3, blz. 6-10). 

 

 

 

 

Fiche 6 |“WOI situeren in de tijd en de tijdsgeest van het begin van de 

19de eeuw.  Getuigenissen van kinderen uit WOI.” 
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‘De Kerk, de Godsdienstige Plechtigheden, de scholen, Congregatiën en 

andere Vergaderingen’ (Liber Memorialis) 

 

De misvieringen konden gedurende de oorlog doorgaan. Gezien ook de 

Protestantse Duitsers op het einde van de oorlog eveneens naar de kerk kwamen, 

werden de missen om de veertien dagen gehouden (beurtelings een Protestantse 

en Katholieke mis). Het bijwonen van de dienst door de bevolking was talrijker in het 

begin dan op het einde van de oorlog, vermoedelijk door ‘(…) de langen duur der 

beproevingen (..) en de slechte voorbeelden der ongodsdienstige Duitse en 

Fransche soldaten (…)’.  

 

Het kerkgebouw bleef onbeschadigd tot op het einde van de oorlog toen 

ontploffingen van nabijgelegen dynamiet het dak en de toren beschadigden en 

twee beschilderde glasramen vernielden.  De meest waardevolle stukken werden in 

veiligheid gebracht in de ‘toegemetselde kelders’ van het klooster of bij particulieren 

in andere steden. De klokken werden niet opgeëist, maar luidden uit protest 

gedurende de hele oorlog niet. 

 

Het klooster werd vanaf 1917 door de Duitsers ingenomen voor inkwartiering en 

verschillende zalen werden ook tot verpleegplaatsen ingericht. Echter, de zusters 

dienden het klooster gedurende de oorlog niet te verlaten. In het pensionaat 

werden de lessen in 1914-1915 opgeschort, maar vanaf 1916 konden de leerlingen 

opnieuw naar school. Het aantal leerlingen steeg zelfs tot 150, enkel Vlaamse 

studenten.   

 

De lagere scholen konden hun deuren openhouden, behalve toen de klassen door 

Duitse soldaten bezet werden (november 1917-maart 1918). Bij bezetting werden de 

klassen van de jongensscholen in particuliere huizen ondergebracht.  

De lessen werden plichtsbewust in het Vlaams gegeven en het programma werd 

gevolgd. Het schooltoezicht werd gedaan door een staatsschoolopzichter uit Tielt, 

maar het geestelijke toezicht kon niet gebeuren omdat men geen paspoort kon 

krijgen om vanuit Brugge naar Ruiselede te komen.   

Opmerkelijk is dat in de nacht van 20 december 1917 door Duitse soldaten in de 

Broederschool ingebroken werd, waarna ze vuur maakten met alles wat ze in 

handen konden krijgen (banken, lessenaars, leermateriaal, …). 

 

In de ‘Staatsweldadigheidsscholen op Sint-Pietersveld’ werd in december 1917 het 

bevel gegeven om de lokalen van de succursale in Wingene, het gesticht in 

Ruiselede en het meisjesgesticht in Beernem te ontruimen om plaats te maken voor 

Duitse troepen. De jongens moesten naar Merksplas en Mol, de meisjes naar Namen. 

 

o Liber Memorialis ‘Ruysselede onder de Duitsche Bezetting gedurende 

den vierjarigen oorlog 1914-1918’ I – 279-289 
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Einde Eerste Wereldoorlog 

 

De op handen zijnde bevrijding werd deels verwacht. Getuigen maken melding van 

terugtrekkende Duitse soldaten in groot contrast met hun triomfantelijke doortocht in 

1914. In het klooster werden tal van gewonde Duitse soldaten verzorgd in het 

opgerichte lazaret. Bebloede ambulancewagens reden er in september en oktober 

1918 af en aan. Ook voor de Franse bevrijders werd in oktober 1918 een 

veldhospitaal in het klooster ingericht. 

 

Volgens geruchten wilde de Duitse legerstaf, die ingekwartierd was op Sint-

Pietersveld, Ruiselede tot het uiterste te verdedigen. Er werd echter nooit hevige strijd 

geleverd. Slechts één obus (van de geallieerden) viel op 17 oktober op de stal van 

het klooster. Later die dag verlieten de laatste Duitse soldaten, uitgezonderd de 

wachten, de gemeente. 

 

Bijna exact vier jaar na de Duitse inval, werden Doomkerke en Ruiselede op 19 

oktober 1918 bevrijd door Franse soldaten nadat de allerlaatste terugtrekkende 

Duitsers enkele strategische punten lieten exploderen. Naast materiële schade vielen 

hierbij geen gewonden en het stopte de opmars van de Fransen maar even. Tielt 

werd bevrijd door de Franse generaal Boissoudy, maar het is onduidelijk onder wiens 

bevel Ruiselede bevrijd werd. 12.000 Franse soldaten stroomden de gemeente 

binnen. De bevolking reageerde opgelucht en euforisch op de komst van die Franse 

geallieerden. 

 

Tijdens de maanden oktober en november overleden in Ruiselede 47 Franse 

soldaten in het klooster en pensionaat dat tijdens de laatste oorlogsmaanden als 

hospitaal werd ingericht, vermoedelijk ten gevolge van opgelopen verwondingen 

tijdens de bevrijding (gevechten in de omgeving Zulte/Machelen?). Deze soldaten, 

wiens dood niet in de Ruiseleedse registers genoteerd werd maar wel werd 

bijgehouden door het Franse leger, werden op het kerkhof van Ruiselede begraven. 

Deze soldaten werden op 30 november 1973 opgegraven om een laatste rustplaats 

te vinden op de Franse begraafplaats in het Waals-Brabantse Chastre. Meer info 

hierover is te verkrijgen bij de cultuurdienst. 

 

Op 1 november 1918 zorgde een laatste Duitse luchtaanval voor een bommenregen 

die naast de Markt vooral de omliggende weiden en velden trof. 

 

Op 11 november 1918, de officiële wapenstilstand, werd ook in Ruiselede 

feestgevierd. Tijdens deze feestelijkheden werd onder meer een fakkeltocht 

georganiseerd door de Franse soldaten en vierde men met vuurwerk. Door een 

onvoorzichtigheid kwam hierbij een vuurpijl door een openstaand venster in de 

kerktoren terecht waar het aanwezige hout vuur vatte. Na het blussen ontdekte men 

er (door een Duitse, Katholieke soldaat) onschadelijk gemaakte dynamietbuizen. 

Niet alleen de kerk van Ruiselede ontsnapte aan de vernieling, ook de kerk van 

Doomkerke bleef tijdens en op het einde van de oorlog ongeschonden (doordat 

Duitse soldaat het bevel tot vernietiging negeerden).  

 

Voor mensen die gezien werden als collaborateurs, vaak arme arbeidersvrouwen die 

een centje wilden bijverdienen, brak een lastige tijd aan. 
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Vanaf 1918 zal de burgerbevolking nog een zware opdoffer te verwerken krijgen 

wanneer de Spaanse griep ten volle uitbreekt en heel wat slachtoffers zal maken. In 

het Rijksopvoedingsgesticht (Instituut) vielen heel wat slachtoffers. In Ruiselede 

stierven in oktober 28 mensen, in november 42. 

 

Terugtrekking 
 

o Oorlogsfietsen uit 1918 met ‘ressortjes’  (veertjes) of gevlochten 

koorden (Oud Ruysselede, 1994, pp.111-120) 

o Duitse overheid waakte erover dat de individuele soldaat correct 

optrad tegenover de bevolking (Oud Ruysselede, 1994, pp.111-120) 

o Het Duitse leger trekt zich terug. Lazaret in het klooster + dreiging (A. 

Verschuere. De zusters van Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën van 

Ruiselede 1688-1946, p. 57-60) 

o Liber Memorialis ‘- 1 November 1918 – I-274  

 

 

Bevrijding 
 

o Adhémar Dauw, Wingene vanuit Doomkerke beschoten (1918) (Ons 

Doomkerke,okt1968, nr 3,blz13-14) 

o Vernietiging afgewend (A. Verschuere. De zusters van Onze-Lieve-

Vrouw van 7 Weeën van Ruiselede 1688-1946, p. 57-60) 

o Het bombardement wordt beschreven door een Franse soldaat op 23 

oktober 1918 (Oud Ruysselede, 2006, 4, p. 216) 

o Maria Claeys vertelt over de komst van de Franse geallieerden: de 

blauwgrijze soldatenpakken i.p.v. de groengrijze. Blijven ingekwartierd 

en krijgen soepresten van de soldaten. (Oud Ruysselede, 1988, 1, p. 39) 

o Springstof op strategische plaatsen aangebracht door de Duitsers: 

putten met dynamiet op bruggen, kruisstraten, markt, kerk, pastorij, 

kwakkelstraat. (Oud Ruysselede, 1984, 1, p. 40) 

o Liber Memorialis ‘-11 November 1918 – I-273-275 en Oud Ruysselede,, 

1996, 1, p. 41: 

 

 

Zaterdag 19 oktober 1918 trokken Franse soldaten Ruiselede binnen. 

 

o Rond 5u30 ‘s morgens deden de laatste Duitsers de mijnen springen. Dit 

hield het Franse leger maar een half uur op.) 

o Instortingen en beschadigingen. Veel schade op de markt, (Duitsers 

kwamen op bepaalde plek buren verwittigen om dekking te zoeken) 

o Rond 9u ’s voormiddags eerste Franse soldaten door Bruggestraat 

richting de Knok.  

o Waren opgehouden bij bruggen van de Poekebeek die waren 

gedynamiteerd. Beek opgevuld met bussels hout door burgers. 

o Kerktoren van Doomkerke en Ruiselede op dynamietlijst maar bleef 

gespaard (Duitser die toren moest opblazen, was seminarist)  

o Geen gewonden door ontploffingen. Maar wel andere gewonden: 

veldhospitaal in klooster werd door Fransen gebruikt. Veel soldaten 

werden aanvankelijk tijdelijk op het  kerkhof van Ruiselede begraven 

nadat ze in het klooster waren gestorven (4 Belgen, 75 Fransen, 37 

Duitsers) 
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 47 Franse soldaten vonden uiteindelijk een laatste rustplaats op 

het kerkhof van Ruiselede. Ze werden begraven langsheen de 

oostelijke muur van het kerkhof. Op vraag van de Franse staat 

werden deze soldaten op 30 november 1973 ontgraven en 

overgebracht naar het kerkhof van Chastre-Villeroux-Blanmont.  

o Ook burgerlijk slachtoffer op 19 oktober. Henri Braet sterft bij zijn 

terugkeer van een ossenlevering in Van Doorens bos (Axpoelle?) in 

mitrailleurvuur. (ook twee Belgische soldaten sneuvelden daar). 

o Feestelijkheden 11 november 1918. Vuurpijl in de kerk met brand tot 

gevolg. Ontdekken volgende dag twee buizen met dynamiet die 

onschadelijk gemaakt waren. Liber Memorialis ‘- 11 November 1918 – I-

275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spaanse griep 
 

o Robert Stock over vele sterfgevallen van de Spaanse griep in 1918: 

‘Eerst een paar bevreemdende sterfgevallen, dan nogmaals twee, 

dan drie. Het stopt niet meer (…). Binnen de veertien dagen is de helft 

van het instituut weggemaaid.’ (Oud Ruysselede, 1989, 3, p. 133) 

o Begin november woedt de Spaanse Griep: in oktober overlijden 28 

mensen, in november 42 (Oud Ruysselede, 2006, 4, p. 216) 

 

Vergeldingen 
 

o Robert Stock: vergeldingen op ‘Duitsgezinden’ of vrouwen die 

meeheulden met de Duitsers (1989, 3, pp. 133) 

o Vooral vrouwen kregen het hard te verduren (Oud Ruysselede, 1994, 3, 

pp. 111-120) 

o Volgens het Liber Memorialis werden 5 onwettige kinderen geboren 

‘van Duitschen oorsprong’. ‘(…) Sommige jonge dochters waren ook 
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veel te lichtzinnig in hunnen onderhandelingen, zoowel met de 

Duitschers als met de Franschen (…)’ - Liber Memorialis ‘Ruysselede 

onder de Duitsche Bezetting gedurende den vierjarigen oorlog 1914-

1918’ I – 279-289 

 

  

Fiche 7 | “Kaart van Europa na WOI.”  

   

 

Fiche 8 | “Na de Groote Oorlog de Groote stilte” : muzische cross- 

        over (beeldactiviteit/bewegingsactiviteit)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Herinneringseducatie Ruiselede – Van 1914 tot vandaag ) Historisch overzicht 41 

 

INTERBELLUM 

 

Gevolgen Eerste Wereldoorlog 

 

Onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog 

 

De lichamelijke en materiële schade was groot na het einde van de Eerste 

Wereldoorlog. Waar mogelijk werden schadevergoedingen toegekend door de 

overheid voor het verlies van vee, oogsten of voor schade aan gebouwen. Zo kwam 

het gemeentebestuur tussen in de betaling van leveringen die door de Duitsers niet 

of onregelmatig aan de betrokken landbouwers werden vergoed, door zelf de som 

te voorzien, of door een dossier voor oorlogsschade ‘bij de bevoegde rechtbanken’ 

in te dienen. 

 

Het psychische en lichamelijke leed was echter moeilijker te verzachten. De 

Gemeenteraad kende in 1919 wel een vergoeding toe aan ‘iedere opgeëischte, 

ten getalle van 51, die op 30 november zijn opgeëischt en door dwang gezonden 

geworden zijn naar de streek van Verdun, (…) van 150 frank.’ 

 

Veel oud-strijders kwamen gehavend, mentaal en fysiek, thuis. Sommigen onder hen 

waren krijgsgevangen geweest, sommigen “door de gaze gepakt”. Velen kwamen 

pas in 1919 terug na een bezetting van Duitsland.  

De bevrijding door de Franse geallieerden had tot gevolg dat de Franse soldaten 

nog tot begin 1919 in Ruiselede verbleven en ingekwartierd waren bij de Ruiseleedse 

bevolking. 

 

Al op 17 augustus 1919 werden Vredefeesten georganiseerd. Het centrum van het 

dorp werd versierd met vlaggen en er waren praalpoorten opgericht.  

 

In 1923 werd een oorlogsmonument opgericht ter nagedachtenis van soldaten en 

burgers die tijdens de oorlog gestorven waren.  

 

Ook twee oud-strijdersbonden zagen het licht na het einde van de Eerste 

Wereldoorlog.  

 

 

o Notulen Gemeenteraad – mei 1919 

o Franse geallieerden in Ruiselede (foto notabelen en Franse 

aalmoezenier). Kerktoren vloog in brand maar werd geblust. 

Feeststemming, verbroedering tussen burgers en soldaten. (Oud 

Ruysselede, 1996, 1, p. 41) 

o Inkwartiering Franse soldaten tot begin 1919 (Oud Ruysselede, 1996, 1, 

p. 41) 

o Wegens onveilige situatie in Hongarije werden kinderen bij pleegouders 

ondergebracht op herstelvakantie in 1925: In Ruiselede kwam Miklos 

Bach en bleef. (Oud Ruysselede, 1986, 1, p. 31 / Oud Ruysselede, 2006, 

4, p. 218) 

o Vredefeesten 17 augustus 1919 - Liber Memorialis ‘-17 Oogst 1919 – I-302 

o Notulen Gemeenteraad  - 5 februari 1920 
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Oud-strijdersbond 

 

Kort na de oorlog wordt in het Liber Memorialis al melding gemaakt van een eerste 

vergadering van oud-soldaten: de Kristen Soldatenbond (12 oktober 1919) die ook in 

1920 en 1921 nog een feest organiseerde. Of deze vereniging later opging in andere 

oud-strijdersbonden of van naam veranderde is niet gekend.  

 

Beter gekend zijn de twee oud-strijdersbonden die in de jaren 1920 werden 

opgericht: het grotere VOS (vooral Vlaamsgezind) en het kleinere NSB (vooral 

Belgisch gezind). Tijdens de opkomst van het Vlaams Nationalisme splitste de VOS 

zich in een radicalere en een meer gematigde strekking, de Vuurkruisers). Op 11 

november werd de Groote Oorlog steeds herdacht. Na de Tweede Wereldoorlog 

zouden de Vuurkruisers en NSB samen één oud-strijdersbond vormen. 

 

o Kristen Soldatenbond (Liber Memorialis ‘-12 October 1919- I-304 en 5 

December 1920 – I-317 

o Twee oud-strijdersbonden in Ruiselede (Oud Ruysselede, 2005, 2, pp. 

55-66) 

 VOS (Vlaamse Oudstrijdersbond) – splitsing Vuurkruisers 

 NSB: kleinere bond van “Camielke” 

 11 november herdenking: rouwdienst, dodenhulde monument, 

bloementuil, Harmonie Sint-Cecilia, cafébezoeken, eetmaal, 

cinemavertoning/toneel/bonte avond, pintjes (2005, 2, pp. 56) 

 

Oorlogsmonument 

 

In 1918 werd al beslist een kader in de kerk te hangen met daarop de namen van de 

gesneuvelden. Toch kon men niet achterblijven met de traditie van het bouwen van 

oorlogsmonumenten en besliste men ook in Ruiselede een gedenkteken op te 

richten. 

 

Dit ondertussen belangrijk stuk materieel erfgoed werd op 16 september 1923 

officieel ingewijd. Voorafgaand aan die inwijding volgde heel wat voorbereiding 

door een speciaal opgericht oorlogscomité. Deze voorbereidingen en de 

uiteindelijke inwijding staan uitgebreid beschreven in het heemkundige tijdschrift van 

Oud Ruysselede (jaargang 1993, 4, p. 150). In het Liber Memorialis wordt een plan 

van de grafkelder vermeld. 

 

o Liber Memorialis -8 December 1918 – I-277, 296 

o 16 September 1923 – I-348-349 

o Voorbereiding oorlogsmonument start op 29 januari 1923 (Oud 

Ruysselede, 2006, 4, p. 217) 

o Samenwerking tussen Ruiseleedse oud-strijders VOS en NSB (Oud 

Ruysselede, 2005, 2, p. 53) 

o Inhuldiging op zondag 16 september 1923  (Oud Ruysselede, 2006, 4, p. 

217) 

o Werk door Aloïs De Beule (Oud Ruysselede, 2006, 4, p. 217) 

o Tekst door Theopiel Vander Meersch (Oud Ruysselede, 2006, 4, p. 217) 

o 22 namen van soldaten, 13 namen van burgers (waaronder 10 

opgeëisten).  (Oud Ruysselede, 2006, 4, p. 217) 

o https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/205229  

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/205229
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 Fiche 9 | “Herdenkingsmonumenten”: beeldactiviteit 

 

 

Politieke en socio-economische gebeurtenissen tijdens Interbellum 

 

Het interbellum kent een aantal kenmerkende politiek-economische gebeurtenissen. 

Denken we maar aan de leerplicht die in voege treedt na de Eerste Wereldoorlog, 

het Algemeen Enkelvoudig Stemrecht of de economische crisis die eind de jaren 20 

wereldwijde problemen zal veroorzaken.  

 

Ook een aantal technische ontwikkelingen, sommige in gang gezet door 

uitvindingen tijdens de Eerste Wereldoorlog, komen tot stand. Bijzonder voor 

Ruiselede is hier de aanwezigheid van de Zendmasten en het Radiostation op het 

grensgebied met Wingene, die tot op de dag van vandaag nog steeds in de 

omgeving van het Sint-Pietersveld te zien zijn. Koning Albert I kwam op 19 december 

1923 de eerste steen leggen van de gebouwen.  

  

 

Zendmasten 

 

o Bouw zendmasten vanaf 19 december 1923 

o Radioverbinding met Leopoldstad en correspondentie met Amerika 

vanaf maart 1927 

o 30 december 1933 ongeluk met Brits vliegtuig (Oud Ruysselede, 2006, 4, 

pp. 217-220) 

o Zie ook: Oud Ruysselede, 1988, 3, pp. 116-124 

o Koning Albert I (Liber Memorialis-19 December 1923 – I-352 

 

Op het gebied van vrije tijd en ontspanning waren in het interbellum vooral de 

volksfeesten opvallend: de inhuldiging van het monument (1923), de 

Guldensporenfeesten met het ronddragen van de reus Willem van Gullik (1931), de 

feestelijke kapelwijding op het Ruiseleeds Veld (1932), het openluchttoneel Willem 

Tell in het park (1934), de inhuldiging van het Heilig Hartbeeld met uitgebreide 

straatdecoratie (1937), enz… Bijzonder was ook de komst van ‘Cinema Moderne’. 

Emiel Braeckevelt kwam in 1923 terug uit Amerika en bracht een mobiele cinema-

uitrusting mee die per vrachtwagen vervoerd kon worden. Hij organiseerde 

vertoningen van (toen nog stomme) films in de omliggende dorpen, vaak in een 

tent, maar later ook in zalen en cafés. 
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Vrije tijd en dienstverlening 
 

- Uitbouw openbare diensten 

o Oprichting openbare boekerij (Oud Ruysselede, 2006, 4, p. 221) 

o Oprichting brandweerkorps: i.t.t. oud-strijders-pompiers (Oud 

Ruysselede, 2006, 4, p. 22) 

 

- Uitbouw verenigingsleven 

o Start gezinsbond 1923 (Oud Ruysselede, 2003, 3, p. 127) 

o Ontstaan Boerenjeugdbond Ruiselede (Oud Ruysselede, 1988, 3, p. 

111) 

o 1942: Opstart KSA (Oud Ruysselede, 2006, 4, p. 223) 

o Openluchttoneel Willem Tell (Oud Ruysselede, 2006, 4, p. 220-221) en 

andere toneelopvoeringen door verschillende toneelgildes 

 

- Processies en stoeten (christelijk geloof) 

o Heilig-Hartfeesten zondag 13 juni 1937 (Oud Ruysselede, 1987, 2, pp. 63-

69) 

o In de meimaand gingen de moeders van Doomkerke samen met hun 

kinderen op bedevaart naar Oostakker (Oud Ruysselede, 1992, 2, p. 93) 

o Guldensporenfeesten met het ronddragen van de reus Willem van 

Gullik (Oud Ruysselede, 2002, 3, pp. 120-121) 

o Bouw van een nieuwe kapel op het Ruiseleeds Veld, met feestelijke 

inwijding (Oud Ruysselede, 1997, 3, p. 126 e.v.) 

 

- Ontspanningsmogelijkheden 

o Cinema Moderne – Gebroeders Braeckevelt (uit Amerika) (Oud 

Ruysselede, 1986, 1, p. 8) 

o Sluiting van veel brouwerijen na WO I: wegens opeisingen, wegens 

introductie bieren op lage gisting) (Oud Ruysselede, 1984, 2, pp. 63-69) 
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TWEEDE WERELDOORLOG 

 

Algemeen kader  

 

In 1919 werd Duitsland als schuldige voor de Eerste Wereldoorlog aangeduid in het 

Verdrag van Versailles. Als gevolg daarvan werden zware militaire en industriële 

beperkingen vastgelegd in dat verdrag. Bovendien verloor Duitsland grondgebied 

en werd het land zware herstelbetalingen opgelegd. 

 

De nederlaag, de bepalingen van Versailles en de zware problemen die veroorzaakt 

werden door de economische crisis tijdens de jaren 1920 resulteerden in spanningen 

en politieke onrust. 

 

In 1933 kwam Adolf Hitler met zijn NSDAP-partij op ‘democratische’ wijze aan de 

macht. Hij beloofde beterschap, economische vooruitgang en krikte het vernederde 

nationale gevoel op. Stap voor stap begon Duitsland de beperkingen die in het 

Verdrag van Versailles (door Hitler ‘Diktat van Versailles’ genoemd) opgelegd waren, 

te schenden. Een oorlogseconomie kwam op gang en onder het mom van 

‘lebensraum’ viel Hitler stelselmatig ander, Duitsland omringend grondgebied 

binnen.  

 

De oorlogsdreiging hing in de lucht en vanaf eind september 1938 besliste de 

Belgische regering om 300.000 mannen te mobiliseren3. Op 1 september 1939 volgde 

een tweede mobilisatiegolf in België. Op 1 september viel Duitsland ook het Poolse 

grondgebied binnen. Dat was een brug te ver voor Frankrijk en Groot-Brittannië, die 

op 2 september de oorlog verklaarden. 

 

Pas op 10 mei 1940 zou de Duitse dreiging in België reëel worden. Daarom wordt de 

periode tussen 1 september 1939 en mei 1940 ook wel “schemeroorlog” genoemd.  

In 1941 werden ook Japan (langs de kant van de asmogendheden: Duitsland en 

Italië) en de Verenigde Staten (bij de geallieerden) betrokken bij de Tweede 

Wereldoorlog.4 

 

 

 

Fiche 10 | ”Tijdbalk WOII” 

 

 

 

 

Fiche 11 | “WOI en WOII: gelijkenissen en verschillen”  

 

 

 

 

                                                           
3 Vankeersbilck, (J.) “De langzame maatschappelijke transformatie in een behoudsgezinde stad (1900-

2000). In: Geschiedenis van Tielt. Tielt, Lannoo, 2009, pp. 236-312. 
4 Van Den Wijngaert (M.), De Wever, (B.), Maerten, (F.) (e.a). België tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2004, 317 p. 
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Start Tweede Wereldoorlog 

 

Mobilisatie 

 

Op bevel van de regering Pierlot kregen alle Belgische jonge mannen tussen 18 en 

35 jaar het bevel zich op eigen kracht naar Roeselare en later naar Frankrijk te 

begeven, om niet in de handen te vallen van het oprukkende Duitse leger5. 

 

o Rekrutering in het Instituut Sint-Pietersveld: bevel van de Belgische 

regering waarbij jongeren tussen 18 en 35 jaar (met deken en 

mondvoorraad voor twee dagen) naar Roeselare moesten.  (Oud 

Ruysselede, 2002, 2, p. 91) 

o Enkele jongens en een begeleider van het Instituut kwamen om bij 

bombardement in Abbeville op weg naar Rouen op 20 mei 1940 (Oud 

Ruysselede, 2002, 2, p. 91) 

 

Inval Duitse soldaten mei 1940 

 

 

Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers België binnen. Ze slaagden er in om op amper 

achttien dagen tijd België volledig te veroveren. Dit staat bekend als “De 

Achttiendaagse Veldtocht”. Heel wat Belgische soldaten werden krijgsgevangen 

gemaakt en naar Duitsland gebracht, waar ze in kampen terechtkwamen of 

verplicht tewerkgesteld werden. Het merendeel onder hen werd in 1941 vrijgelaten. 

 

Ook boven Ruiselede werden luchtaanvallen uitgevoerd. Maurits de Muyt schrijft in 

zijn dagboeken over hevige gevechten en bombardementen. Al op 10 mei schrijft hij 

“Duitsche vliegers rond 4u boven de gemeente. Herhaalde malen alarm. 18.30 Een 

Duitsch vliegtuig wordt neergeschoten, 1 dood en 3 gekwetst”6.  

 

 
 
Archief Gemeente Ruiselede – dd. 10 juni 1940 

 

 

Reclamepanelen werden vlug uit het straatbeeld verwijderd omdat men geloofde 

dat Duitse spionnen er geheime boodschappen hadden verborgen. 

 

                                                           
5 Vankeersbilck, (J.) “De langzame maatschappelijke transformatie in een behoudsgezinde stad (1900-

2000). In: Geschiedenis van Tielt. Tielt, Lannoo, 2009, pp. 236-312. 
6 Uit het dagboek van Maurits De Muyt – Oud Ruysselede, 1988,  p. 9. 
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De verdediging door de burgerwacht was een klucht: de mannen waren niet 

gedrild, hadden geen herkenningstekens en patrouilles bleven zitten in de 

herbergen. Ondertussen trokken Franse troepen voorbij en rukten ze op naar de strijd 

in de streek rond Aalter. 

 

In de chaos sloeg een groot deel van de bevolking op de vlucht. Op 15 mei: ‘ (…) 

voortdurend komen jonge gasten van 16 à 35 jaar voorbij. Rond 8u komen er 2000 

toe (…) en gaan eten bedelen aan de deuren.’ (Maurits de Muyt, Oud Ruysselede, 

1988, 1 p. 10) Ook de daaropvolgende dagen kwamen heel wat vluchtelingen 

voorbij. Op 26 mei sneuvelden een aantal onder hen bij een bombardement in de 

omgeving van het Sint-Pietersveld.  

 

Het klooster ving van 10 tot 28 mei heel wat vluchtelingen op, bovenop de gewonde 

Belgische soldaten die vanaf 17 mei in een haastig opgesteld hospitaal in een 

vleugel van het pensionaat werden verzorgd.  

 

Vanaf 19 en 20 mei meldden getuigen de terugtrekking van Franse en Belgische 

troepen. De kerktoren diende hierbij als uitkijkpost.  

 

Tijdens de laatste meidagen van 1940 lag Ruiselede onder zwaar artillerievuur. De 

kerktoren werd zwaar beschadigd (en zou in november omwaaien en ook de 

Bruggestraat (waaronder het klooster) werd zwaar getroffen. De materiële schade 

was groot en er vielen 14 burgerslachtoffers: 2 Ruiseledenaren en 12 vluchtelingen. 

In alle chaos en vernieling dropte het Duitse leger strooibriefjes met de oproep aan 

de Belgische soldaten om de wapens neer te leggen. 

 

Op 27 mei vertrok het Belgisch leger, op de voet gevolgd door Duitse soldaten die 

Ruiselede de volgende dagen binnentrekken. De eerste Duitse soldaten zijn te zien 

op 28 mei om 6u, rond 7u ’s morgens volgde de overgave. Tijdens deze eerste 

dagen van de bezetting vingen het klooster en het pensionaat Duitse soldaten en 

Belgische krijgsgevangen op.  

 

o Na 18-daagse veldtocht in mei: heel wat vluchtelingen door Ruiselede 

(Oud Ruysselede, 2006, 4, p. 223) 

o Er vallen militaire en burgerlijke slachtoffers tijdens de inval: 14 

burgerlijke slachtoffers tijdens meidagen 1940 (Oud Ruysselede, 2001, 4, 

p. 181) 

o 20 mei: er wordt bijna gevochten om brood, margarine. Er is niets meer. 

Herbergen gesloten (Oud Ruysselede, 1988, 1, pp. 9-15) 

o 26 mei: aantal vluchtelingen komen om door bombardementen in Sint-

Pietersveld (Oud Ruysselede, 2006, 4, p. 223) 

o Hevige gevechten en  bombardementen (Maurits De Muyt in Oud 

Ruysselede, 1988, 1, pp. 9-15) 

o 28 mei om 6u: Duitse soldaten komen binnen. Rond 7u overgave (Oud 

Ruysselede, 1988, 1, pp. 9-15) 

o 28-29 mei: Duitse soldaten trekken binnen (Oud Ruysselede, 2006, 4, p. 

223) 

o Kerktoren wordt beschadigd en waait om in november (Oud 

Ruysselede, 2006, 4, p. 223) 

o Strooibriefjes door Duitse leger met oproep tot Belgische soldaten om 

wapens neer te leggen (Oud Ruysselede, 1988, 1, pp. 9-15) 
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o Klooster vangt vluchtelingen en terugtrekkende, gewonde Belgische 

soldaten op. Het klooster wordt zwaar getroffen in mei 1940 (A. 

Verschuere. De zusters van Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën van 

Ruiselede 1688-1946, p. 65-71) 

o Dagboek van Maurits De Muyt: meidagen van 1940 (Oud Ruysselede, 

1988, nr. 1, p. 9-15) 

o Dagboek van Maurits De Muyt: juni 1940 (Oud Ruysselede, 1988, nr. 3, 

p. 170-174) 

o Dagboek van Maurits De Muyt: augustus 1940 (Oud Ruysselede, 1989, 

nr. 4, p. 201-204) 

o Dagboek van Maurits De Muyt: najaar 1940 (Oud Ruysselede, 1990, nr. 

2, p.97-102) 

o Dagboek van Maurits De Muyt: voorjaar 1942 (Oud Ruysselede, 1993, 

nr. 1, p. 13-14) 

 

 

Tijdens Tweede Wereldoorlog 
 

Opnieuw kwam Ruiselede in bezet gebied te liggen. In Tielt zou het aantal 

opeisingen geringer zijn dan tijdens de Eerste Wereldoorlog en ook de honger, de 

armoede en ziekte sloeg er minder toe. Vermoedelijk was dat ook het geval in 

Ruiselede7. 

 

Controle van de openbare orde 

 

Opnieuw werd een Ortskommandantur opgericht en opnieuw kwam een hele 

administratie op gang. De Kommandantur was gevestigd in de Bruggestraat 8, de 

administratie was in het gemeentehuis. Intussen bleef de burgemeester van 

Ruiselede, Julien Billiet, aan maar hij nam in 1942 ontslag.  

 

Ook tijdens deze oorlog vormde de constante en allesomvattende Duitse 

regelgeving een rem op het leven van de bezette bevolking. 

 

o Ortskommandantur in het huis van Cam. Maenhout, Bruggestraat 8 

o Burgemeester Julien Billiet verzet zich tegen Duitsers en neemt ontslag 

in 1942 (Oud Ruysselede, 2005, 4, p.121) 

o Landbouwhuishoudschool kon niet meer op gemeentehuis doorgaan 

tijdens de oorlog: de Duitsers hadden ruimte nodig voor hun 

uitgebreide administratie. (Oud Ruysselede, 1995, 1, pp. 35-45) 

o Een Duits uur wordt ingevoerd (Oud Ruysselede, 1988, 2, pp. 73-77) 

o Speciale vergunningen nodig voor het autorijden (Oud Ruysselede, 

1988, 2, pp. 73-77) 

 

Opeisingen van goederen  

 

Net als tijdens de Eerste Wereldoorlog werden heel wat goederen en producten 

opgeëist door de bezetter. 

 

                                                           
7 Vankeersbilck, (J.) “De langzame maatschappelijke transformatie in een behoudsgezinde stad (1900-

2000). In: Geschiedenis van Tielt. Tielt, Lannoo, 2009, pp. 236-312. 
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o Men moest duiven binnenhouden en afmaken (Oud Ruysselede, 1988, 

2, pp. 73-77) 

o Net na inval: Alles dat aan het Belgisch leger behoorde en in het bezit 

was van de burgers moest worden binnengedragen, anders zouden er 

huiszoekingen volgen. (Oud Ruysselede, 1988, 2, pp. 73-77) 

o Fietsen worden ingevorderd (Oud Ruysselede, 1988, 2, pp. 73-77) 

o Bevel: oud koper, zink, blik, wit blik enz. dat niet gebruikt wordt, moet 

ingeleverd worden tegen goede prijzen. (Oud Ruysselede, 1988, 3, pp. 

170-174) 

o Vanaf 12 oktober 1941 namen Duitsers alle koper in beslag (Oud 

Ruysselede, 1992, 1, pp. 37-46) 

 

Verplichte tewerkstelling 

 

Naast het opeisen van goederen werden er ook in de Tweede Wereldoorlog 

arbeiders opgeëist. Oorspronkelijk was er in Tielt (en dus vermoedelijk ook in 

Ruiselede, al werden hier geen gegevens over teruggevonden) veel vrijwillige 

tewerkstelling in Duitsland. Een gevolg van het hoge werkloosheidscijfer.  

 

Vanaf 6 maart 1942 werd door de Duitsers een verplichte tewerkstelling in België 

ingevoerd en vanaf 6 oktober 1942 ook in Duitsland. Lijsten met namen van jonge 

arbeidskrachten werden bij het gemeentebestuur opgevraagd. Wie in aanmerking 

kwam  werd verplicht zich tot de Werbestelle te wenden waar de aanmelding moest 

gebeuren. De Werbestelle was een aanwervingsbureau voor Belgische arbeiders in 

de Duitse industrie8. 

 

De Hilfsfeldgendarmerie (vaak leden van de VNV) en de Zivilfahndungsdienst 

(Belgen) hadden o.a. de opdracht werkonwilligen op te sporen. Vele 

werkweigeraars probeerden hun oproeping te vermijden en doken onder.  

 

Via ‘Oud Ruysselede’ is het verhaal bekend van Valère Degeyter. Hij vocht met het 

Belgische leger tijdens de meidagen van 1940, werd krijgsgevangen gemaakt en 

werd na zijn vrijlating lid van het verzet. In 1943 negeerde hij meerdere oproepen 

voor verplichte tewerkstelling in Duitsland. Uiteindelijk werd Valère op 3 augustus 

1944 opgepakt als werkweigeraar (men wist gelukkig niet dat hij actief was als 

verzetslid). Hij belandde op 10 augustus op één van de laatste treintransporten 

richting Duitsland en kwam in het werkkamp Kahla terecht. 

 

o Velen schuilden voor de Feldpolizei. Hilfsfeldgendarmerie (leden VNV- 

en Zivilfahndungsdienst hielpen werkonwilligen op te sporen 

o Werkweigeraars:  

 Valère Degeyter (Oud Ruysselede, 2005, 4,  p. 131-150) 

 Roger van Doorne op de vlucht op 18 mei 

 

 

                                                           
8 Vankeersbilck, (J.) “De langzame maatschappelijke transformatie in een behoudsgezinde stad (1900-

2000). In: Geschiedenis van Tielt. Tielt, Lannoo, 2009, pp. 236-312. 
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Onderstand en sociale hulpverlening 

 

Hoewel de honger en armoede in de Tweede Wereldoorlog beperkter zouden zijn 

dan de Eerste Wereldoorlog, werden toch een aantal maatregelen genomen. De 

Winterhulp werd opgericht en het eten werd gerantsoeneerd.  

 

Producten zoals suiker, chocolade en koffie waren slechts af en toe te krijgen. Vooral 

koloniale producten waren zeldzaam, maar ook bepaalde huishoudelijke waren 

zoals zeep en olie waren niet altijd beschikbaar. Wat voorradig was, kon men 

beperkt kopen met rantsoeneringszegels. 

Elk gezin werd ingeschreven bij een specifieke winkel en kon in die winkel enkel met 

behulp van zegels voedsel of gebruiksvoorwerpen bekomen. Het aantal zegels per 

gezin of persoon was strikt vastgelegd en kon maandelijks in het gemeentehuis 

afgehaald worden. Werkweigeraars, ondergedoken personen of vluchtelingen 

hadden geen recht op zegels. Via creatieve oplossingen probeerde de gewone 

bevolking het voedseltekort wat te verhelpen en alle stukjes braakliggende grond 

werden benut voor de teelt van voedsel. Het zelf kweken, telen of maken van 

voedingswaar werd opnieuw noodzakelijk. Ook oude en nieuwe bewaartechnieken 

werden tijdens de oorlog gretig toegepast.  Producten kopen op de zwarte markt 

was verboden, maar werd toch gedaan, hoewel dit heel duur was. Een meevaller 

was de ‘wonderbaarlijke haringvangst’ in de winter van 1942-1943. 

 

De zusters van het klooster vingen gedurende oorlog niet enkel vluchtelingen of 

gewonde soldaten maar ook hulpbehoevende kinderen op. In de zomer van 1942 

en 1943 kwam een groep van 40 kinderen (8-12 jaar) uit Gent en Brugge 

(vakantiekolonie) naar het klooster. In maart 1943 richtte men in het klooster op 

vraag van de Geestelijke Overheid een ‘tehuis voor zwakke kinderen’ op, waar 

telkens voor drie maanden een groep van 35 meisjes van 4 tot 14 jaar op 

herstellingskuur konden komen. 

 

o VOEDSELHULP 

 Winterhulp: om noodlijdenden aan voedsel, kleren en kolen te 

helpen. 

 Gratis soepbedeling in Den Tap 

 Levertraan in de scholen aan kinderen om voedseltekort aan te 

vullen. 

 Comiteitbrood was met de nodige zegels te koop bij de bakker: 

veel zemelen (gruis) en zelfs gemalen stro 

 Massale aanvoer in winter 1942-1943 van sprot en levaart (verse 

haring) (Oud Ruysselede, 1995, 1, pp. 3-15) 

 Boerenjeugdbond helpt 1940-1941 met het bedelen van de 

winterhulp. Dagelijkse soepbedeling aan de hulpbehoevenden 

van Ruiselede, Doomkerke en Kruiskerke. Hielpen mee in het 

verzamelen en ophalen van groenten, aardappelen en 

brandhout. Afwisselend was er een ploeg van drie man een 

namiddag per week met paard en wagen op stap. Na tijdje 

werd winterhulp beter georganiseerd en was inbreng BJB niet 

meer nodig (Oud Ruysselede, 1988, 3, p. 111) 

 

o RANTSOENERING 
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 Rantsoeneringszegels (beperkt: kon er op zwarte markt tegen 

duurdere prijs kopen). 

 Maandelijks rantsoeneringszegels op het gemeentehuis 

afgeleverd volgens gezinssamenstelling. Elk moest in de winkel 

waar hij zich had laten inschrijven, zijn zegels afgeven. (Oud 

Ruysselede, 1995, 1, pp. 38-44) 

 

o INNOVATIEVE OPLOSSINGEN VOEDSELTEKORT 

 Bepaalde huishoudelijke producten zoals zeep en olie waren 

niet altijd te krijgen (ook suiker, chocolade en koffie slechts  af 

en toe te koop cfr. landbouwhuishoudschool) 

 Voor schaarse producten vonden de mensen al gauw iets 

anders: koffie door cichorei of gerst 

 Alle stukjes braakliggende grond werden benut om groenten te 

kweken en zelfs om tarwe te zaaien. 

 Men moest uren aan koffie- of bloemmolen draaien om beetje 

zelfgekweekte tarwe te malen of te ziften (anders gedeeltelijk 

door controleurs aangeslagen). 

 Fietswiel als spinnenwiel 

 Vlees van zelfgekweekt varken gesteriliseerd in bokalen of 

gepekeld en bewaard in houten vleeskuip 

 Recepten uit de oorlog (aardappelbloem, …) (Oud Ruysselede, 

1995, 1, pp. 38-44) 

 

 

o Sociale hulpverlening: opvang van hulpbehoevende kinderen in het klooster. 

(A. Verschuere. De zusters van Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën van Ruiselede 

1688-1946, p. 65-71) 

 

 

 

Fiche 12 | ”Rantsoenering” 

 

 

 

Collaboratie en verzet 

 

Gedurende de Tweede Wereldoorlog sloten heel wat Vlamingen zich aan bij de 

Duitse bezetters of bij het verzet. Ook in Ruiselede was dat het geval. De spanning 

tussen ‘zwarten’ en ‘witten’ was goed te voelen op het Sint-Pietersveld waar beide 

partijen in het Instituut aanwezig waren.  

 

Gerard De Meester, vanaf 1930 onderwijzer in het Rijksopvoedingsgesticht op het 

Sint-Pietersveld leidde, na zijn dienst in het Belgisch leger en gevangenschap, Hij 

stichtte in 1942 de weerstandsbeweging ‘Nationaal Front-brigade Sint-Pietersveld’. 

Onder leiding van Gerard De Meester werden oude wapens en munitie, afkomstig 

van het Belgisch Leger, die in 1940 in grachten of bossen geworpen waren, 

opgespoord en terug in orde gebracht.  De beweging zocht haar leden vooral 

onder het personeel van het radiocentrum. Oorspronkelijk hield de beweging vooral 

contact met de V-liga maar ging in de loop van 1942 over naar het Belgisch 

Legioen, later het Geheim Leger  onder leiding van Modest De Roest (Ruiselede).  
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Vermoedelijk was het deze verzetsgroep die achter een ludieke daad van 

vaderlandsliefde zat toen op een pyloon van het radiozendstation een nationale 

driekleur en een nepbom (een wekker in een bloempot) werd gehangen. 

 

In april 1943 overleed Gerard De Meester aan verwondingen die hij nog opliep in de 

meidagen van 1940 en werd hij begraven op het Sint-Pietersveld. Tijdens de 

begrafenis werd, tegen het verbod van de Duitse bezetter in, een Belgische vlag op 

zijn kist gelegd. 

 

Zoals gezegd was ook in Ruiselede-centrum een gewapende weerstandsgroep 

actief. De verzetsgroep behoorde aanvankelijk tot de V-Liga, die door gebrek aan 

discretie of door verklikking al eind 1941 of begin 1942 verdween. De leden sloten 

zich daarna aan bij het Belgisch Legioen. 

 

Ook burgemeester Julien Billiet (burgemeester  van 1921-42 en van september 1944-

1953) verzette zich waar mogelijk tegen de Duitsers. Bij de opeising van lijsten met 

namen van jonge arbeidskrachten in 1942 diende hij zijn ontslag in.  

 

Bekend zijn ook de verzetsdaden van latere burgemeester Willy van Pottelsberghe 

de la Potterie. De anti-Duitsgezinde en in Lovendegem wonende van Pottelsberghe 

werd er door de Duitsgezinde oorlogsburgemeester het leven bemoeilijkt. Zijn 

legitimatiebewijs werd afgenomen, zijn rantsoeneringskaart werd ingevraagd, enz.. 

De familie vluchtte daarop naar Ruiselede waar men nog eigendom had. Op het 

domein werden werkweigeraars tewerk gesteld, werden verzetsstrijders opgevangen 

en werden bemanningsleden van een neergestort Amerikaans vliegtuig in veiligheid 

gebracht. Als gevolg van deze laatste actie diende Willy samen met zoon Philipphe 

te vluchten.  

 

In het klooster van Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën werden tijdens WOII regelmatig 

Joodse meisjes opgevangen. Eén van hen bekeert er zich zelfs tot het katholieke 

geloof in 1943. 

 

VERZET 

o Verzetsstrijders sloten aan bij de “Nationale–front brigade” in het Sint-

Pietersveld. Deze  verzetsstrijders werkten samen met het Geheim Leger 

(o.a. Gerard De Meester) (Oud Ruysselede, 2002, 2, p. 91) 

o Verzet van Gerard De Meester op Sint-Pietersveld (Oud Ruysselede, 

2002, 2, p. 91) 

o Een deel van de bemanning van een Amerikaans neergehaald 

vliegtuig (op 15 augustus 1944) kon gered worden en verschuilt bij Willy 

Van Pottelsberghe. Ook een viertal verzetsstrijders en een Poolse vrouw 

kregen er even onderdak. (Oud Ruysselede, 2004, 4, pp. 185-190) 

o Ludieke verzetsdaad op Sint-Pietersveld met een vlag, een wekker en 

een radiomast. (Oud Ruysselede, 2005, 4, p. 130) 

o Verzetsgroepen in Ruiselede (Oud Ruysselede, 2005, 4,  p. 131-150) 

o Klooster vangt Joodse meisjes op (A. Verschuere. De zusters van Onze-

Lieve-Vrouw van 7 Weeën van Ruiselede 1688-1946, p. 65-71) 
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COLLABORATIE 

 

o Een “Diets gezind” jongetje draagt Willy Van Pottelsberghe over 

wanneer hij onderdak biedt aan Amerikaanse bemanning van een 

vliegtuig. (Oud Ruysselede, 2004, 4, pp. 185-190) 

o Adrienne Verhalle: een fiets en de radio worden door Duitsers 

afgenomen. Ze waren overgedragen door ‘zwarte’ Belgen. (Oud 

Ruysselede, 1984, 4, pp. 165-176) 

o Maurits De Muyt spreekt over “spanning tussen collaboratie en verzet” 

(Oud Ruysselede, 1993, 1, pp. 13-14) 

 

   

Fiche 13 | “Het verzet. Stellingenspel.”  

 

 

 

  

Fiche 14 | “Lokale krant maken van gebeurtenissen tijdens WOII in 

Ruiselede.”  

 

 

’t Getrouwe, Maart 1942 
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’t Getrouwe, 26 oktober 1941 

 
 

 

 Een vliegtuig stort neer 

 

Als vergelding op de terreuraanvallen in het kader van de slag om Engeland 1940-

1942 vlogen regelmatig geallieerde vliegtuigen op Duitsland. 

 

Een militair verslag: 

 

Een Amerikaans toestel van het 862nd Bombardment Squadron stort op 15 augustus 

1944 neer nabij Ruiselede, in Poeke, tijdens Missie 47  Bomb Raid on Florennes/ 

Juzaine. 63 Bommenwerpers waren om 04u40 opgestegen op Debach Airfield in 

Suffolk (G.-B.) met bestemming Florennes. De vliegroute ging over Brugge - Gent –

Antwerpen – en zo naar  Florennes. Boven Brussel kreeg de B24 H “ Sweetheart of the 

South” met tailnumber 42-50442 een motorstoring. De piloot (1Lt Brad Daniel 

Wofford) besliste om de missie te staken en terug te keren. Boven Gent werden ze 

geraakt door de Flak. 

 

Volgens het E&E rapport (Escape And Evaded) van zes  bemanningsleden werd er 

beslist om op 12.000 voet de machine te verlaten.  Zes leden van de crew kwamen 

neer in de omgeving van Ruiselede – Doomkerke. 

 

- 2nd Lt Pease Eadmer  SN  0-702123 – navigator 

- 2nd Lt Mullins Charles SN 0-6987139 – bombardier 

- T/Sgt Baumback William SN 33548652 – flight engineer 

- T/Sgt Terrel Harry  SN 14081510 – radio operater 

- S/Sgt Gray Floyd SN 18000504 tail gunner 

- S/Sgt Davies Joseph  SN 34095885 topgunner 
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Drie leden van de crew werden door de Duitsers gevangen genomen: 

 

- 1Lt Brad Daniel Wofford SN 0-807548 – pilot - Stalag Luft I 

- 2nd Lt James Daniel  SN – 0-16256 – co pilot - Stalag Luft I 

- S/Sgt Stanley Rowland – SN 13133619 - gunner - Stalag Luft 4 
 

De zes crewleden werden door de Witte brigade naar een veilig schuiladres 

gebracht in Ruddervoorde. Vandaar werden ze langs Kortrijk, Ronse en Lille naar 

Arras gebracht. Arras was al bevrijd door de zesde Canadese Divisie. Deze divisie 

bracht de bemanningsleden terug richting de States. 

 

De drie crewleden die gevangen zaten, werden bevrijd door de 48 Armored Divisie 

van Generaal Patton.   

Een getuigenis uit Doomkerke:  

 

Op 15 augustus 1944 vloog een heel eskader bommenwerpers over onze streek. Een 

B24-toestel was bij het overvliegen van een Duitse Flak-batterij (Duits afweergeschut) 

dat opgesteld stond rond Gent, ernstig getroffen en stond in brand. De bemanning 

in het Amerikaans toestel stond voor de keuze: ofwel in de kist blijven en levend 

verbranden bij het neerstorten, ofwel eruit springen. De laatste keuze lag voor de 

hand, en zo bengelden rond elf uur negen verschillende manschappen van het 

vliegtuig aan parachutes boven onze streek. 

 

De bevolking van Ruiselede centrum was niet meer te houden bij het zien van deze 

parachutisten en holde in massa de neerkomende valschermspringers tegemoet. In 

hun kielzog volgden Duitse soldaten die in Ruiselede gestationeerd waren. 

De eerste parachutist landde op het einde van de Bruggestraat; iets verder dan de 

schrijnwerkerij van Maurice Rothier en Clara Christiaens. Twee anderen kwamen neer 

op het einde van de Knokstraat en in de omgeving van het brugje over de 

Poekebeek. Ze vielen bijna onmiddellijk in de handen van de Duitsers en werden 

opgesloten in de waarnemingsmolen van Branders in Ruiselede. 

De zes anderen vielen op grote afstand van elkaar nadat ze waren afgedreven tot 

boven Doomkerke en Wingene. 

 

Toevallig kwamen de Heer Willy van Pottelsberghe de la Potterie en zijn oudste zoon 

Philippe per tandem terug van een vinkenwedstrijd in Wingene. Ter hoogte van het 

huis Dufoor Jules zagen ze op een kleine weide, dichtbij een gracht een 

neergekomen valschermspringer. De Heer Willy, die vlot Engels sprak, vertelde hem 

dat hij in een vijandelijke zone was terechtgekomen, maar stelde hem onmiddellijk 

gerust door hem te verzekeren dat hij in veiligheid zou worden gebracht. Hij loodste 

hem een paar kilometer verder naar het bos. Onderweg voegde zich nog een 

collega bij hen. Het betrof de heren Pease Eadmer 702123T43USAAF en Terrell Harry 

14081510T43USAAF. 

 

Mollins Charles 694932T43USAAF, viel in de bossen dichtbij de Steenweg van 

Wingene naar Beernem. Hij werd opgepikt door Leo Lefevere, die hem burgerkledij 

gaf en in een bos verstopte. 

 

Davis Jo 34095885T43AUAAF viel eveneens op het grondgebied Ruiselede maar 

vond daar geen geschikt onderkomen en sukkelde verder tot in Wingene bij Adolf 
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Roose. Een andere bemanningslid uit hetzelfde vliegtuig, Baumbach Willem F. werd 

opgemerkt door Andie De Vooght uit Koolskamp, die hierbij geholpen werd door 

Maurice Dinneweth uit Ruiselede. 

 

Het negende bemanningslid moet ook in de omgeving terecht gekomen zijn, maar 

we weten niet door wie hij werd geholpen. Al deze parachutisten werden door 

toedoen van het Geheime Leger Ruiselede samengebracht in een afgezonderd 

gebouw van het Rijksopvoedingsgesticht. Vandaar werden ze twee per twee 

overgebracht naar Ruddervoorde. 

 

o Een deel van de bemanning van een Amerikaans neergehaald vliegtuig (op 

15 augustus 1944) kon gered worden en verschuilt bij Willy Van Pottelsberghe. 

Ook een viertal verzetsstrijders en een Poolse vrouw kregen er even onderdak. 

(Oud Ruysselede, 2004, 4, pp. 185-190) 

o Getuigenis uit Doomkerke: http://www.doomkerke.be/nieuws/233/ 

o Militair verslag: Crash B-24 LIBERATOR te Poeke - Document Dirk Viaene en Jo 

Bergez (vader Germain Bergez was 7-8 jaar oud en zag samen met zijn 

klasgenootjes de bemanningsleden neerkomen. Eén van hen kwam neer op 

500 meter van waar hij stond, in de weiden ten noordwesten van de 

Aalterstraat. Germain liep op aanraden van zijn buurman Meester Deschacht 

vlug naar huis. Deze piloot werd later verborgen in de ‘molen van Billiet’. Later 

op de dag zag Germain één van de gevangen genomen bemanningsleden 

(een grote blonde man in beige overall) weggebracht worden door 40 à 50 

Duitse soldaten. Ze brachten hem naar het pensionaat en vroegen wie daar 

Engels verstond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doomkerke.be/nieuws/233/
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EINDE TWEEDE WERELDOORLOG 

 

Na de landing 6 juni 1944 

 

Na de landing van de geallieerde legers in Normandië op 6 juni 1944 trok het Duitse 

leger zich terug uit de bezette gebieden. Midden augustus passeerden in Ruiselede 

hele konvooien vervuilde en vermoeide soldaten, komende van Tielt, in de richting 

van Aalter. Tijdens hun aftocht gingen de Duitsers aan de haal met alle soorten 

voertuigen die ze maar konden vinden.  

Langs de weg Tielt-Ruiselede-Aalter, werden heel wat loopgrachten en schuilputten 

voor voertuigen door soldaten en burgers gegraven. In die schuilputten kon men ook 

afweergeschut opstellen om tijdens luchtaanvallen de terugtrekkende 

manschappen te beschermen.  

 

Bevrijding: Eerste Poolse Pantserdivisie 

 

Op 8 september 1944 werd Ruiselede na een hevige strijd bevrijd door de Eerste 

Poolse Pantserdivisie. Deze divisie, geleid door generaal Stanislaw Maczek,  

omsingelde Ruiselede waardoor de achtergebleven Duitse soldaten als ratten in de 

val kwamen te zitten met als enige optie terugvechten of zich overgeven. 

 

De bevrijding liep daardoor niet van een leien dakje. Zo werden de inwoners van 

o.a. de Aalterstraat door de Duitsers als levend schild gebruikt in een laatste poging 

het geallieerde leger op afstand te houden. Hun wanhoopspoging mislukte en heel 

wat Duitse militairen sneuvelden of werden gevangen genomen. Bovendien werd 

door deze gevechten zware schade toegebracht  aan huizen en gebouwen in het 

centrum van het dorp. 

 

In het strijdgewoel raakten ook de gebouwen van het klooster, door de inslag van 

een twintigtal obussen, zwaar beschadigd.  

 

o Eerste Poolse pantserdivisie: strijdt vanaf begin augustus 1944 vanuit 

Normandië. (Oud Ruysselede, 2004, 3, juli, pp. 99-100) 

o Polen omsingelden Ruiselede. Pawel en medesoldaten bliezen een 

Duitse barricade op waarop infanterie en pantsers toegang kregen tot 

Ruiselede. Er worden zware gevechten geleverd. 

o Inwoners als levend schild gebruikt en gered door in de straatgrachten 

te vallen.  

o Zware schade: molens, klooster fel beschoten, gemeentehuis 

beschadigd, huizen beschoten. 

o Vele dode paarden. ‘De straten zijn met alles dat uit de wagens komt, 

bezaaid. De Aalterstraat is ’t ergste gesteld en is één beeld van 

vernieling, van angst en dood. Een echt slagveld met een reuk van 

bloed en kruitdamp’. (Oud Ruysselede, 2004, 3, juli, pp. 105-112) 

o Dagboeknotities Paul De Clerck (Oud Ruysselede, 2004, 3, juli, pp. 105-

112) 

o Getuigenis Germain Bergez: 
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Germain Bergez was ooggetuige van de aanval van twee geallieerde 

jachtvliegtuigen (datum onbekend) op de molen op het einde van de 

Oude Tieltstraat en waarvan de muren er nu nog staan (nvdr. de 

Vlaagtmolen). Ze hebben twee bommen gegooid die er zeer ver naast 

vielen. De Duitse hadden luchtafweer op die molen geïnstalleerd en 

beschoten zonder succes de vliegtuigen. Vele mensen van Ruiselede 

stonden op het hoge gebouw van UNICA (Fam De Wispelaere) toe te 

kijken. Vader Bergez stond in de weiden in de Oude Tieltstraat (nu 

voorbij nr. 10).  

  

Daarnaast zag Germain (geboren 5 februari 1936, dus toen 8,5 jaar 

oud) op 08 september 1944 ook van aan de voordeur van zijn 

ouderlijke huis, Bruggestraat 65, het eerste rupsvoertuig (zonder kanon) 

die richting Markt reed. Even later hoorde hij vanuit de richting van de 

Markt een ontploffing en kwam hetzelfde rupsvoertuig teruggereden 

(nadat hij onderweg ergens gedraaid was) terwijl er een bloedend 

bemanningslid half uithing. Een Duitser had een handgranaat in het 

voertuig gegooid, hoewel zijn groep met witte vlug aan de kerk had 

gestaan. Het rupsvoertuig stopte aan de hoek van de Oude Tieltstraat 

en de Bruggestraat. Een man uit Oostende die met zijn familie als 

vluchteling in Ruiselede in het Café (naam?) schuinlinks over het 

ouderlijk huis verbleef, duwde de bloedende soldaat terug in het 

rupsvoertuig en kroop erbij om hem vast te houden. Daarna reed het 

verder. Later hoorde Germain dat het richting Poekebeek achteraan 

de Bruggestraat gereden was en daar rechts van de straat de beek 

met water in. Enige tijd daarna kwamen er drie tanks (dus met toren en 

kanon deze keer) die net voor het huis van Germain stopten. Eén van 

de achterste tanksoldaten wisselde van plaats met één van de voorste 

tank. De bloemen die hen aangeboden werden, duwden ze weg uit 

vrees dat er een handgranaat zou inzitten. Nadien toonde de 

Oostendenaar een kruisje of een paternoster afkomstig van die 

soldaat. 
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Bundel met getuigenissen  - Germain en Jo Bergez – Ruiselede 

“De Bevrijding van Ruiselede”  

Dagbladartikels en persoonlijke aantekeningen 

Vandaele A. 

Jan. 1945 

TEKST 1 (18 BLZ.) 

Vrijdag 8 september (begin van de oorlog: 10 mei 1940) 

De bevrijding van 8 september 1944 en haar onmiddellijke gevolgen 

Donderdagavond – Donderdagnacht – Vrijdagmorgen, een aanhoudende 

terugtrekkende kolonne van Duitsche troepen langs de baan Tielt-Ruiselede-Aalter-

Eekloo (de (…) ook langs Tielt-Ruiselede-Brugge en Tielt-Ruiselede-Poeke. 

Andere “tekens” tekens van de naderende bevrijding: 

- afzonderlijk ronddolende Duitsche groepen 

- het naderende artil(l)eriegeschut 

 

De vrijdagmorgen: een dubbele kolonne wagens werd te Ruiselede (..) een kleine 

(…) werd nog verleend aan de achteruittrekkende Duitsche gemotoriseerde 

troepen! 

Ondertussen kreeg Ruiselede dorp een militair karakter. Voor 8u stonden 3 

antitankkanonnen opgesteld:  

- 2 langs de hoofdweg (Tielt-Eekloo)  

- aan salettekapelleke 

- aan ex-woning van Johan de Meule(…) 

- 1 langs de Brugsche steenweg aan de “kroon”, nog een 2 tal kanonnen 

waren bij de kolonne (…) 

 

Het centrum krioelde van soldaten die in den haast wat provisie gingen opdoen 

(drank ontbrak niet!). De kolonne strekte zich uit van salettekapelleke tot aan de 

Ommegangstraat (dubbele rijen). 

 

Heil! Leve! Juichte Ardooie de Vrijdagmorgen vroeg de kalm lachende Poolsche 

tankkolonne toe. Pittem, een half uur later zwaaide de voorbijdonderde tanks met 

bloemen toe. Zonder gevecht of hindernis raasden de tanks door de Westkant van 

Tielt naar Schuifers-Capelle. Door deze onverminderde doortocht was ook deze 

gemeente bevrijdt! 

 

In een paar uur waren deze “Poland soldiers” reeds op weg naar Wingene, doch 

namen rond 9u15 de steenweg naar Ruiselede. Steeds kalm voor de uitbundige 

menigte rukten zij door Klaphulle en mieken hier halt. Nu echter zouden we een 

staaltje strategie te zien krijgen. Deze ver-vooruitgeschoven Poolsche tankkolonne 

(±25) zou den “Noordelijke Kreis van Ruiselede formeren” meteen waren dan de 

omsingelde Duitsche troepen afgesloten van de kolonnen die de steenweg naar 

Brugge (ook de steenweg naar Aaltre zou het (…)) genomen hadden – later zouden 

we zien hoe het strategische omsingelingsplan voor de rest zou uitgewerkt worden –  
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Om 10u was de terrein op de stafkaart verkend en de tanks zetten zich in beweging. 

Zes namen de richting van Abeelstraat terwijl de anderen de richting van de 

macadams volgden en grintweg naar het veld insloegen. 

 

Langzaam en weinig door mitrailijeuzen bestookt, bereikten zij de Schietspoele. Daar 

stelden zich nogmaals enkele tanks op. Men had het daverend onheil vernomen te 

Ruiselede: rap werd aan de Knok een stevige versterking opgebouwd. Naast het 

antitankkanon werd de Knokmolen als uitkijkpost in beslag genomen, een paar 

mitrailjieuzenesten waren in de kruyer verscholen.  

 

±10u30 in de voormiddag was het volop Feuer: het geknetter der Duitsche 

verdedigingsafdeling van de Knok opende het vuur op de Poolse tanks. Dit werd 

echter niet onbeantwoord gelaten en een driedubbel zoo sterk rik-tik-tik volgde 

hierop. De opgestelde tanks hielden zoo een half uur de verdediging bezig met van 

weerzijden aanhoudend mitrailjeren. 

 

De overige tanks intusschen waren in dolle vaart langs de Craeyenbroekstraat naar 

Axpoele toegereden. Het duurde niet lang of de uitkijkpost had ook deze kolonne 

opgemerkt en plots braken de salvo’s van het ‘knokkanon’ los. Craeyenbroek en 

omliggende werd onder vuur genomen. Het hinderde de tanks niet en voortdurend 

werd de noordelijke linie gevormd. Van beide zijden werd rond 10u30 geweldig vuur 

geopend:  

- van Poolsche zijde:  

kanonballen in de uitkijkpost 

brand van  schelven (Bruneel, Tange… 

het huis van Rothier afgebrand … en nog andere vernielingen 

 - van Duitsche zijde: 

   Craeyenbroek hevig beschoten 

een hoeve met schelven in brand! De Keyser 

 

De Noordelijke kring was gevormd: 

- de zes tanks naar de Abeelstraat hadden zich opgesteld 

  - 4 op de hoeve van Dossche 

  - 2 aan ’t Roozeke (teruggekeerd) 

- Het Roode Kruis (…) hielt halt op de Klaphulle 

- andere aan Schietspoele 

- verder langs Craeyenbroekstraat naar Axpoele (±15), zodat deze laatste 

gemakkelijk de Aalterstraat onder vuur konden nemen en dus was de verdere 

aftocht voor de Duitschers naar Aalter min of meer verhinderd. 

 

’t Werd 11u15: nu en dan nog wat geknetter. Wie buiten de gevechtszone stond kon 

ter allen kante rookwolken zien opstijgen.  

Wat gebeurde rond deze tijd te Ruiselede? Verdere aftocht was onmogelijk voor de 

Duitsche kolonnen daar gemakkelijk vuur op hunne troepen langs de Aalterstraat 

kon geopend worden, dus Ruiselede moest verdedigd worden. 
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(Drank had deze Germanen hun barbarenmentaliteit weergegeven zodat een 

vreselijk lot voor Ruiselede te wachten stond) Een paar burgers waren reeds 

neergeschoten! 

De kolonne verbreedde zich om nog plaats te verlenen aan de steeds aankomende 

troepen van Tielt en Kanegem. De markt werd vrij en van de pastorij tot ongeveer 

aan de Pietakker was het een samenhangende wagenkolonne, van het stadhuis 

naar de keizer eveneens een gekariseerde vracht. De  officier had halt bevolen aan 

zijn troepen (die doelloos rondliepen van drank op te koopen toen enkele van zijn 

mannen (…) het vuur opende op de eerste tank) en een verdedigingsplan belegd.  

Ruiselede zou een fort worden waar 2000 waanzinnigen de dood afwachten. De 200 

moedeloze soldaten springen op de wagens en halen allerhande schietgerief naar 

voor: bij antitankkanon: obussen, reserve kogels, handgranaten. 

Mitraillieuzenesten werden uitgezonden naar de Pondstraat toe en andere plaatsen 

rond het centrum. 

Drank had (…) 

Stond – terwijl de rentmeester dronken (…) werden in de Aalterstraat, hier was de 

burger met ruim geweld uit de kelders en schuilplaatsen gedreven en werden als 

beschutting langs beide kanten der kolonne de Aalterstraat opgejaagd. 

Schuimbekkend brulden zij ‘Alle tod” (…) hadden geschoten!  

Aan de Wandeling mochten zij in de gracht om hun hoofd te vrijwaren tegen een 

hagel van kogels die opnieuw door de Poolsche tanks gelost werden. Paarden 

stortten kermend neer, soldatenbloed drenkte de grond, doch lijken en gekwetsten 

werden nu en dan door D.R.K. auto’s van Aalter weggehaald. De strijd  (…) Dit alles 

gebeurde voor de middag in de Aalterstraat. Maar ondertusschen werd het vuur op 

Ruiselede geopend door de naderende kolonne van Tielt: de kerk, het stadhuis en 

gebouwen rond de statie werden door kanonballen van klein kaliber beschadigd. 

Ook aan de Knok: kanon kapot. 

Rond 12u rust. (Zie B)  

Wat gebeurde er buiten Ruiselede rond dezen tijd? (± 11u) 

Deze vooruitgeschoven Poolse tankkolonne was echter door anderen gevolgd. 

Ardooi, Pittem werden zonder veel weerstand  ge(…) - enkele tanks (3-tal) waren de 

richting van Eegem – het gros der Duitsche troepen van Tielt, Kanegem, Aarseele 

had zich in de voormiddag bij de Ruiseleedsche aangesloten. In Tielt nam de (…) de 

richting van Schuifers Capelle, de ene helft reed door naar Wingene, de andere 

helft (±30) langs de Kapellestraat naar ’t Biergat. Hier moet echter een misleiding in ’t 

spel zijn, wat verder blijken zal. Rond 12u stond de ZW kant van Ruiselede in blijde 

verwachting; en inderdaad de edelmoedige Polen kwamen met een 30 tanks door 

’t Goed ter Vlaagt op de Abeelstraat.  



Herinneringseducatie Ruiselede – Van 1914 tot vandaag ) Historisch overzicht 63 

 

‘Do you Speak English’ 

‘Yes Friend’ 

‘What is the name of this place’ 

‘Ruiselede’ 

‘What is the way to the Fl(…)ch’ (opmerking: het Duitse Fleck betekent vlek of 

gehucht???) 

 

Met alle noodige aanduidingen werd hen de weg naar de Fl(…)ch op Kanegem 

getoond. Met gefronste wenkbrauwen en een ongeloofbaar gezicht keek die 

Poolsche (…) nu aan. Met ‘thank you and good bye’ sprong hij op zijn tank en 30 

tanks met bloemen en vlugschriften (als ‘A bas Hitler – Pittem 8 sept – leve Ieper – 

Roeselare 3 sept.) beladen reden langs de Kruiswegestraat. 

Enkele machinegeweerkogels van Knokmolen en Galgenhof bestookten de 

stoutmoedige aanvallers. Aan ’t fabriekske volgen 15 tanks de weg naar 

Vlaagtmolen, de andere 15 reden de Pondstraat op. Helaas deze laatsten kenden 

geen goed onthaal want zij stooten op mitralieuzenesten en werden door 

antitankkanonnen (…) geweldig onder vuur genomen. Langs alle kanten trokken zij 

terug, over de gracht en boomen verder in de Vlaagtwijk. Eén echter die zich 

roekeloos naar de dorpskom waagde werd door een kanonbal buiten gevecht 

gesteld (een gekwetste: voet af). De moedige Polen echter lieten zich niet verrassen 

en namen geruime tijd de antitankkanonnen onder vuur waardoor obussen het huis 

van Ackerman insloegen en de hof van Me M. Billiet beschadigden almede huizen 

langs de Groenestraat en de molens van Hoste waar machinegeweren waren en 

uitkijkpost was. Langs weerkanten onophoudend in actie. Aan verdere doorbraak 

naar de Fl(…) viel niet te denken. Intusschen (zie B) daarom besloten zij tot een 

algemene terugtocht. Negen en twintig tanks reden opnieuw de Kruiswegestraat 

op. Weldra vielen zij buiten de vuurlinie der Duitsche kanonnen en een poging om 

stelling te nemen langs de Poekebeek bij ‘moscow’ bracht alleen maar de vernieling 

van weideafsluitingen te weeg. Om 2u reden zij de Abeelstraat op naar Schuifers 

Capelle toe. Drie gekwetsten (been af –arm gebroken – hand kapot) werden op 

een operatietank geladen.  

‘Zeihen sie bitte diese stratze auf die Karte’ 

‘Ah das ist hier diese stratze’ 

‘Aber, da ist der Fl(…)ch?’ 

‘Ja wohl’ 

‘Who are we here on the carte’ 

‘A here boys on this road’ 

 

De goedmoedige Pool schudde zachtjes het hoofd, vouwde nadenkend de kaart 

toe en 

 

‘There are still German soldiers in Ruiselede?’ 

‘Yes boy’ 

‘We must circulate Ruiselede’ 
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Met een warme handdruk nam hij zijn post terug waar en seinde de inlichtingen 

beter over aan de overige Djana 

Nu komt de misleiding duidelijk naar voor: aan het Biergat moesten zij de weg naar 

den Ondank volgen en zouden zoo de Fl(…) bereiken en hiermede gemakkelijker 

den zuidelijke kreis om Ruiselede vormen – want van Tielt zou er geen gevaar 

dreigen van achter te worden aangevallen. Kanegem zou meteen ontzet worden – 

met wat weemoed zagen wij deze kolonnen zich terugtrekken naar de grintweg van 

’t Biergat. 

’t Was rond 2u30. 

Wat was er gebeurd op Ruiselede dorp en de Aalterstraat. Het laatste deel van de 

kolonne was nu aangevallen geweest. Gedurig waren de Duitschers in de 

Aalterstraat in gevecht met de noordelijke kring. De Poolse tank openden geweldig 

vuur op de Duitsche wagens en karren. Deze beschieting trof verschillende 

woningen, vooral van ‘De Bek’ naar de Pietakker. Hun verwoed mitraljeur werd 

slechts door zwakke Duitsche aanvallen beantwoord. Ondertusschen waren de 

verjaagde burgers uit de grachten mogen opstaan om in bewaakte kelders te 

schuilen. De Duitschers zelf waren in de schuilplaatsen of lagen in een gevechtslinie 

langs de Aalterstraat. Hier en daar was nog een mitralieuzenest verborgen: bij 

Ravenest schuilde er ook een met enkele wagens bij ’t kerkhof. Gedurig vielen 

soldaten en paarden en werden wagens stuk geschoten. 

Het ergste kwam nog achter – er waren nog een paar burgers neergeschoten, 

hofsteden waarschijnlijk in brand gestoken – De verdediging van de Knok was 

ongeveer gevallen: het kanon er stuk geschoten, reeds enkele krijgsgevangenen 

genomen, de uitkijkpost doorschoten, andere soldaten op de vlucht (enkele bij ’t 

Galgehof en langs Kruiswegestraat rond 1u, andere  bedronken in Poekemeerschen, 

die het vuur openden op de terugkerende tanks). Door de beschieting via de 

andere tankkolonne van de Noordelijke Kreis 

Hierdoor had een Poolse tank zich verstout de Knok te benaderen en zelfs de 

Bruggestraat door te rijden. De Amerikaanse ster werd opgemerkt en met vreugde 

als de verlossing uit een ballingschap werd hij verwelkomd met vlaggen en bloemen 

door de Ruiseledenaren uit de Bruggestraat. Maar…. – de Bruggestraat had geen 

Duitschers gehad – het stoutmoedig naderen kwam hen duur te staan. De ‘witte 

vlag’ was geheschen bij de kerk, doch een lafhartige Boche begroette de tank met 

een handgranaat. Wat een ontstemming: in razende vaart kwam hij weer de 

Bruggestraat op, de burgers waren merendeel reeds in de kelders gevlucht, de 

anderen bemerkten reeds de rook die uit de tank opsteeg. Even dol reed hij de 

Knokstraat in, door haag en gracht in de Poekebeek. Daar sprong in der haast een 

woedende Pool uit, bevrijdde zijn twee makkers, één dood, één erg gekwetst en liet 

de brandende tank blusschen. Onmiddellijk kwam een andere tank die opgesteld 

was bij Dossche de vernielde weghalen en reed naar Klaphulle waar de doode ter 

aarde werd (…). Ondertusschen had de ontstelde soldaat een woordenwisseling 
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gehad met de ter hulp komende, wat overgeseind werd (later zal dit bekend 

worden). Hij schoot woedend….. 

Wat was er buiten Ruiselede. In korte woorden de langzame verovering van Tielt, 

Aarsele, Wingene en het naderen van een kolosale legermacht en het N van 

Ruiselede (S. Pietersveld) dat na enkele schermutselingen van de bevrijding genoot. 

Dat vreemden om de bevrijding van een ander zoo edelmoedig strijden konden, 

mag terecht bewonderd worden. De teruggetrokken Poolsche kolonne van 2u had 

zich rap een opstelterrein uitgekozen en nam de belegerden onder vuur. Gedurig 

konden de W-Vlaagtwijkbewoners de obussen hooren suizen en inslaan. Het Klooster, 

de Pensionaatstraat en een deel der Bruggestraat had het erg te verduren. Na een 

1/2u hield de zware beschieting op. De branden… 

Rond 4u30 rust te Ruiselede.  

Nu was Ruiselede omsingeld. 

N: de 1e Poolsche kolonne 

W: de teruggetrokken tankkolonne die Ruiselede onder vuur genomen had 

Z: de aanrukkende legermacht 

 

Een uitweg naar Aalter lag min of meer open, doch lag binnen het bereik der 

vuurmonden. 

Aan achteruittrekken scheen de opeengedrongen Duitsche troepenmacht niet te 

denken. Ze strekte zich uit : 

- van de Pietakker tot de pastorij 

- van het stadhuis tot de Keizerin 

Daarbij bezetten ze hier en daar een zijweg o.a. Ommegangstraat, Poekevoetweg: 

Kerkhof enz, aan tramstatie (deel van de kolonne, die Poekewaarts reed). 

Nadat de bevrijdde Ruiseledenaars  rustig een kopje koffie hadden geschonken, 

werd hun aandacht naar omhoog getrokken. Rond 5u30 inderdaad kwam een 

formatie van 8 jachtvliegtuigen boven Ruiselede cirkelen. Het duurde niet lang of in 

razende duikvlucht bestookten zij de Duitsche kolonnen. Zoo volgden zij herhaalde 

malen de Aalterstraat. Dit mitraljieur werd zo een half uur lang zetten hun vlucht 

verder (…) rumoer (…) Wat ondertusschen bij de Duitschers heerschte kunnen we 

niet neerpennen. De enen paard en wagen in den steek latend  zochten dekking in 

huis of gracht, anderen vluchtten met hun gekwetste paarden en doorhagelde 

wagens in een zijstraat, nog anderen (…) rustteloos en doelloos in het luchtruim te 

schieten om de vliegtuigen neer te halen. In een woord deze kolonne werd 

uiteengeslagen. Soldaten waren gesneuveld, paarden gevallen. De verrastte Pool 

bij de beek koelde zijn woedde met een Duitsch, die de vliegers bestookte, te 

doorkogelen. Deze (…) soldaat lag in een gracht bij de hoeve van Bruneel. 

Vierden de Duitschers hun wraaklust en dronkenschap bot door het plunderen der 

ontvluchtte huizen. Bijna gansch de huizenrij Aalterstraat waar burgers (…) verjaagd 
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waren (…). Alles werd op hun gestolen wagen geladen en het voedsel ter plaatse 

verbrast. 

Nauwelijks was het eerste achtal voorbij Lootenhulle (zie B5) of een dozijn andere 

(…) over onze hoofden. Zij namen hun duikvlucht boven de Tielsche Steenweg en 

Kasteelstraat en scheerden nog eens over de Aalterstraat. Lang doorkruisten zij het 

luchtruim boven Ruiselede en namen gedurig verkenningstochten boven Ruiselede 

en omstreken (rond deze tijd de moord te Kanegem). Hun komst scheen een deel 

der bevrijding te zijn. 

Opmerking: tekst in ander geschrift, ander papierformaat 

Wat is dan gebeurt met de Duitsche kolonne? Van de Keizerin tot aan de Pietakker 

met daarbij de zijwegen (Ommegangstraat, Roode Dreef, Poortefrankstraat, 

Nieuwstraat, Kapellestraat) vernieling van wagens en karren en materiaal, de ergste 

bloedpartij, dode paarden, een echt slagveld van soldaten en doorkogelde (…) 

van (…) huizen men (…) dat vele D.R.K. auto’s van Aalter gekomen zijn en 

gekwetsten en lijken hebben opgeladen.  

De Bevrijding voltrok zich stilaan. Vele soldaten namen de vlucht naar Aalter, andere 

vielen in hun ont(…) in handen van de naderende Poolsche soldaten van 

Crayenbroek en Axpoele, nog andere bleven ter plaatse de puinen verdedigen, 

enkelen zochten dekking in de velden.. Nu volgde een tijd van angstige spanning en 

verwachting! Geen leger kwam of de Duitschers (…) vernield! Eindelijk rond 7u30 uit 

de richting Tielt hoorden het naderend gerucht van de bevrijdende invasietanks. Op 

Ruiselede dorp te 8u05 maken zij halt en begonnen de zuivering van Ruiselede. De 

Knok was reeds volledig ontzet – langs alle kanten boden zich de verslagen Duitsers 

aan ter overgave. Hier en daar moesten zij heethoofdigen ter overgave dwingen. 

Van alle schuilplaatsen kwamen onverschillige, bedroefde, zich voor ontwapening 

aanbieden. Met een bende van ongeveer 200 krijgsgevangenen trokken enkele 

Polen Tieltwaarts. Met een Poolse lazaret dokter en een plaatselijke dokter werden in 

den avond de overgebleven Duitsche gekwetsten opgespoord en verzorgd in het 

huis van Verkinderen. Het slagveld werd onderzocht. Wat vreugd er toen heerschte 

onder de dorpsbewoners kan alleen een toeschouwer naar waarde achtten.  

- de uitgedreven kwamen uit hun schuiloorden en gingen in de meeste onzekerheid 

de huizen opzoeken, waar zij overgelukkig elkaar ontmoetten welke pijnlijke feiten zij 

jammer genoeg mochten meemaken. 

- de jarenlange voortvluchtigen kwamen veilig in ’t daglicht 

Wat droefheid en (…) er heerschte, welke klachten er dien avond opstegen uit vele 

gezinnen van (…) gevechtslinie weet alleen een geteisterde. Er heerschte groote 

onzekerheid! 

Op den buiten was de bevrijdingstoestand op Ruiselede dorp onbekend. In het 

centrum had de laffe overval van de namiddag veel geleerd.  
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In een woord: de Vrijdagavond was in het algemeen nog oorlogsstemming voor 

sommigen met bange verwachtingen voor de komende nacht, want van de 2000 

soldaten waren niet alle gevlucht, opgepakt, weggevoerd of gevangen. 

Om 8u30 bracht de aanrukkende tankdivisie een zekere geruststelling, alhoewel 

deze de vluchtende vijand achterna zetten. Zij namen de richting naar Poeke, doch 

de merendeel volgde de richting naar Aalter. De Aalterstraat was ontoegankelijk en 

daarom baanden zij een weg langs de Roodenbachstraat voorbij ’t Kerkhof over de 

velden voorbij ‘t 2e ommegangskapelleke naar de Aalterstraat. In aansluiting met de 

reeds vooropgereden tankkolonne van de N. kreis werd Aalter ’s avonds nog 

gedeeltelijk bevrijd. 

De nacht van 8 september op 9 september verliep kalm. Het lang verwachte 

daglicht bracht nieuwe ophelderingen. Vooreerst werd een zuiveringsactie op touw 

gezet: de plaatselijke W.B. gesteund door Poolsche soldaten nam nog zeer vele 

verscholen Duitschers krijgsgevangen. De brandweer bekommerde zich om het 

weghalen der lijken (±30 te Ruiselede begraven). Het R.K. nam de verzorging der 

overgebleven lijken op zich. Maar vóór dit alles hadden nieuwssgierige bewoners 

zich tot de plundering van gestolen huisraad en oorlogsmateriaal verstout. Weldra 

werd dit algemeen.  

Ongeveer rond 7u was de verwoesting van Ruiselede enkele kilometer in ’t rond 

bekend. 

Wat een gruwelijke aanblik vertoonde het eerste zicht… opengespreid stroo, hier en 

daar oorlogstuigen, bloed en ingewanden,  steenen en ruiten, alle soldatengerief: 

helm, geweer, (…), verscheurde kleederen enz. en boven dit alle de algemeene 

verwoesting.  

Wie het lustte nam een gaaf gebleven paard en wagen mede. Anderen bestormde 

wagens en kisten – nog anderen plunderden gekwetsten en dooden. Om het goud 

of andere waarden te bemachtigen (vinger afsnijden voor de ring – gouden tanden 

uittrekken). In een woord alles werd medegenomen. Rond 8u30 kwam de 

opruimingstank: brandende wagens en paarden (door machinegeweer) werden 

langs de kanten gedwongen, paarden werden vermorzeld, wagens kraakten, doch 

alles moest voor deze macht begeven; zwaargekwetste paarden werden 

neergeschoten; 

Ondertusschen van in den morgen reeds rukten gemotoriseerde Poolse troepen met 

tanks, autos, moto’s, kanonnen Aalterwaarts langs de noodweg. Rond 10u was de 

Aalterstraat voor de kolosale legermacht vrij. Ondertusschen daverde Ruiselededorp 

onder het aanhoudende gebulder van de opgestelde kanonnen. Een gansche 

Poolsche afdeling was te Ruiselede ge(…) om de orde te handhaven en een repos 

te nemen. Iedereen trachtte zich in een gesprek te mengen met deze gemoedelijke 

soldaten. Overal werden zij gunstig onthaald en met iets voor-oorlogs verrast. Kortom 

de algemeene bevrijdingsvreugde heerschte te Ruiselede, misschien meer dan 

ergens anders. Wie echter het geheele oorlogsterrein verkende en contact nam met 
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de toeschouwers van dit krijgstoneel kwam tot betere gevoelens dan van roof en 

plunder. Wanneer men de verzuchtingen hoorde van de ontelbare geteisterden 

(ofwel gestolen, ofwel verwoest, ofwel afgebrand) of het onophoudend (…) der 

slachtoffers familie en dat men zich daarbij het verwoestingsbeeld voor den geest 

brengt met daarbij de verminkte soldatenlichamen, dan alleen beseft men de 

gruwel van een oorlog. Gansch de zaterdag en de volgende veertien dagen was 

een massale toeloop van nieuwsgierigen; een (…) en ook wel van plunderaars. 

Juichend en roepend werden de steeds aanrukkende troepen begroet die door de 

bevlagde straten van Ruiselede ten strijde reden. Een bevrijdingsfeest werd gevierd! 

Het sentimentele in de Ruiseledenaar werd nog meer aangewakkerd toen de 

‘Zwarte’ opgehaald werden. In de namiddag werden 14 verdachten (…) in 

veiligheid gebracht. 

Gansch Ruiselede werd in de namiddag een Poolsche en Kanadeesche militaire 

legerplaats. Van Wingene naar Ruiselede verder Aalterwaarts. 

TEKST 2 (2 BLZ.)  

Strookot en Klaphulle: 

1) Mitrailleuse vuur. Duitschers – Poolse voorposten. Om 9u30 

2) Huis (M. Rotiers) en Schuur (Ch. Billiet) in brandgeschoten door de Duitschers daar 

ze meenden dat er Polen in verscholen zaten. 

3) Stroomijt (Oct. Tanghe) en tarwe schelf ( A. Bruyneel) in brand geschoten. 

4) Albion De Kraaienbroek, prachtige, vette hengst doodgeschoten (Oct. Tanghens 

roem en glorie) 

5) Aan de Kroon schoot een Dutisch kanon voortudrend op de vijandige 

aanrollende tanks die van de Klaphulle kwamen. Een gepantserde auto werd 

getroffen, doch de obus ontplofte niet en de auto werd in de gracht geslingerd. 

6) Om 2 uur hebben een twintigtal Duitscher zich overgegeven aan de Kroon 

7) Het kanon werd buiten werking gesteld door een voltreffer uit een Poolsche tank 

afkomstig 

8) Dinneweth Maurice van de Witte Brigade toonde aan de eerste Polen den weg 

naar dat vijandig kanon en na dit werkje volbracht te hebben hielp hij den tarwe 

schelf van Aimé Bruyneel blusschen. Een Duitscher had hem in de beek verscholen 

en schoot deze held zijn been af. Bruyneels verbonden zijn been doch Maurice 

verloor zooveel bloed dat hij een dag daarna in de Kliniek te Yper godvruchtig in 

den Heer ontsliep. 

9) De eerste Poolsche tank rolde de Parochie om 4 uur binnen. Hij reed naar de kerk 

en daar gaven zich een tiental Duitschers over. Maar! Juist toen een Pool uit den 
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tank stapte wierp een Duitsch officier die van achter de kerkdeur tevoorschijn kwam 

een handgranaat in den tank. Deze ontplofte en de eene Pool lag half dood en erg 

bloedend op den tank, de andere was zijn hoofd verbrijzeld en op den slag dood. 

De tank brandde en de derde Pool reed er mede naar de Poekebeek om hem daar 

te blusschen. Onderweg sprong er een Oostendenaar op en hield de Pool die bijna 

van de tank viel vast en reed mede naar de beek. Daar gekomen bluschten ze den 

tak en een andere tank kwam rap ter hulp. Achiel Vande Weghe die niet ver van 

die beek woont ging eens door de haag loeren water er daar gebeurde en de 

Poolsche officier van den nieuwe tank bemerkte hem en meende dat het een 

Duitscher was. Hij schoot een geheele reeks kogels in die richting maar de 

Oostendenaar deed hem ophouden en zegde dat het een burger was. De Pool 

deed hem gaan kijken of hij Achiele Van De Weghe niet bezeerd had doch Achiel, 

rap en behendig als hij is had hem rap op den grond laten vallen en was zoo 

ongedeerd gebleven – Vervolgens nam de nieuwe tank den doode en den 

gekwetste Pool mede. Zij begroeven den doode op de Klaphulle en verbonden den 

gekwetste die later door een roode kruisauto werd weggevoerd. 

10) Nu begonnen de Poolse tanks in te schieten in ’t dorp, tot de Duitschers die nog 

konden wegloopen hun heil zochten in de vlucht naar Kanegem en omstreken. 

 

TEKST 3 (2 BLZ.) 

K.S.A.-Bond ‘Torenzonen’ + ‘Uut Houwe ede Trouwe’ 

Bij den slag van Ruiselede 

8 september 1944 

Telegramstijl 

1) Ook langs de Pensionaatstraat vertrekken ’s morgens vroeg, rond 6u30, Duitsche 

karretjes (eigenlijk Fransche) met slapende, kouwelijke Duitscherkes. 

2) Na de mis vroeg ons een Duitscher als er geen ‘käse’ te krijgen was. Wij 

antwoordden: ‘bij Henri De Coster’ doch hij verstond ons niet. Een ander moest zijn 

uurwerk gaan vermaken bij Léon Ide enz. Ze hadden allemaal iets te kort. 

3) Ze stonden op de markt zoo danig opeengepakt dat, als er opeens enkele 

Duitsche kamions moesten voorbijrijeden, ze begonnen te sakkeren en te vloeken en 

te zeggen: rr, rrr, rrr tegen hun paarden. 

4) Om 10 minuten vóór 9 uur: vliegers: boordwapens en kanonnen begonnen te 

batteren. 

5) Een Duitscher schoot met zijn mitrailleuze naar de vliegers en daaroop begon het 

al te schieten dat er was. 
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6) Het kanon aan ‘de Kroon’ kwam dan ook in werking 

7) Om 10u20 vluchten wij naar onzen kelder. 

8) Na het vertrekken der vliegers, verstilde het een beetje maar het mitrailleurvuur 

bleef steeds aanhouden. 

9) Rond 12u houden de mitrailleuzen op. Wij eten dan in den kelder. 

10) na het eten: eens naar buiten: overal brand: de schuur van Emiel Goossens, het 

huis van… Mortier, de schuur van Billiet’s. In het klooster reeds enkele putjes in de 

muren en 3 gaatjes in een dakvenster.  

11) Plots weer het kanon de mitrailleuze; gevolg: wij vluchtten weer in den kelder. 

12) Nu begon ook het antitankkanon (rond 1u) dat aan het salettekapelletje stond, 

naar de opkomende Poolsche  tanks  te schieten. Eén tank schiet in brand omtrent 

de Groenestraat (hij was in volle borst getroffen). 

13) Om 3u15 zien we dat een 20-tal Duitschers met een witte vlag naar ’t stadhuis  

trekken. Ondertusschen zijn al de mitrailleuzen stilgevallen. In het klooster was er dan 

door het dak een obus gevlogen. 

14) Wij hebben dan smakelijk gegeten (meenende dat alles nu gedaan was). 

15) Rond 4u zagen wij een Poolschen tank die voorop gereden was om de overgave 

der Duitschers te aanvaarden. 

16) Enkele minuten daarna keert dezelfde tank in allerhaast terug in de richting van 

de Poekebeek. Hij had langs binnen vuur gevat. Op dien tank lag een Pool, met zijn 

aangezicht gansch bebloed. Hij was zeer er gekwetst en is na enkele minuten 

overleden. 

17) Na dezen laffe aanslag begonnen de Polen te schieten. Dit heeft het meest 

schade verricht. Door ons huis is er een obus gevlogen: In den gevel van Frans 

Lievens ook één. In het klooster (14) (Het dakvenstertje lag gansch plat). Het huis van 

Fielke Dijck was ook erg gekwetst in zijn dak. De telefoonpaal aan A. V.d.Wallen’s 

was dwars doorschoten van een obus. Door de molen van Raymond Hoste: 3 

obussen en talrijke kogelgaatjes. Door het huis van Lauwers: ook een obus 

(waarschijnlijk van het antitankkanon aan het salettekapelletje). 

18) Endelijk waren we bevrijd. 

19) De vrouw van Mariette Pardo deelde koekjes uit aan de Polen en de vrouw van 

Remi Lambrecht gaf hen elk een “dreupel”. 

20) Ze reden dan naar de Blontia’s waar nog een 20-tal duitschers verscholen zaten. 

21) Amen 
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Foto’s Paul De Clerck – 9 september 1944 
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o Duitsers: 250 doden, bijna 300 gevangenen, een niet te schatten 

hoeveelheid materiaal. (Oud Ruysselede, 2004, 3, p.102) 

o Tijdens de gevechten op 8 september 1944 vallen 54 doden: 7 

Ruiseledenaren, 3 Polen, 44 Duitsers. Er worden ook 880 Duitsers 

krijgsgevangen gemaakt. (Oud Ruysselede, 2001, 4, p. 181) 

o Bevrijdingsverhaal Adrienne Verhalle 

Bij de  bevrijding op 8 september: ‘We waren overgelukkig, hadden 

stroom van Duitsers gezien de dag ervoor. Ze reden niet met tanks, 

zoals ze binnen gekomen waren, maar met oude karrekens…. We 

kusten van blijdschap al de soldaten. Ik had veel bloemen en peren en 

we gaven aan elke soldaat iets. We waren zot van vreugde. We kregen 

chocolade, sigaretten en grote dozen waar van alles in zat: onder 

andere kaas. We hadden honger noch dorst. Ik en de vrouw van de 

kleermaker zijn dan opgestapt om bij alle geburen twee Polen, die we 

bij ons hadden, te gaan tonen. Ze spraken Frans en waren maar 20 jaar 

oud.’ (Oud Ruysselede, 1989, 4, pp. 165-176) 

o Klooster zwaar getroffen (A. Verschuere. De zusters van Onze-Lieve-

Vrouw van 7 Weeën van Ruiselede 1688-1946, p. 65-71) 

 

 



Herinneringseducatie Ruiselede – Van 1914 tot vandaag ) Historisch overzicht 76 

 

Afstraffing collaboratie 
 

Na de bevrijding ondergaan de ‘zwarten’, mannen en vrouwen die collaboreerden 

met de Duitsers, zware represailles. 

 

o Represailles op Duitsgezinde mannen: ze worden uit huizen gehaald, 

uitgefloten, uitgeroepen en bespuwd. Sommige vrouwen worden 

achterna gezeten en op het stadhuis de haren afgesneden. (Oud 

Ruysselede, 2004, 3 juli, pp. 105-112) 

 

Onmiddellijk na de oorlog 

 

Na de bevrijding en de officiële wapenstilstand op 8 mei 1945, vonden op 21 mei 

1945 de Vredesfeesten plaats. Het oorlogsmonument uit de Eerste Wereldoorlog 

kreeg een herbestemming en herinnert vanaf 1945 nu ook aan de slachtoffers uit de 

Tweede Wereldoorlog. 

 

In 1946 werd de Vredeskapel in Ruiselede opgericht. Het Bevrijdingscomité van de 

Aalterstraat zamelde hiervoor het geld in. De kapel kwam er als dank voor de 

bescherming bij de bevrijding. Stanislaw Maczek, de bevelhebber van de Eerste 

Poolse Pantserdivisie, bracht in 1954 een bezoek aan deze Vredeskapel.  

Vandaag herinnert naast de Vredeskapel, ook het Polenplein nog steeds aan de 

Poolse bevrijders. 

 

o Eén bond met oud-strijders (Oud Ruysselede, 2005, 2, p. 53) 

o Herbestemming oorlogsmonument WO I: nu ook WO II 

o Vredesfeesten 21 mei 1945:  

 verzameling geld door leden bevrijdingscomité  

 Dankbedevaart naar OLV-kapellen: ommegang met vlaggen, 

bevrijdingsstoet (Oud Ruysselede, 1993, 2, pp . 49-60)  

o Bevrijdingsfeest 1945 ter ere van Ernest Fallon die uit 

krijgsgevangenschap terugkeerde.  (2003, 4, p. 187-90)  

o Oprichting Vredeskapel in 1946. Stanislaw Maczek bracht er in 1954 

een bezoek Vredeskapel: gebouwd in 1946 door bevrijdingscomité van 

Aalterstraat als dank voor bescherming van OLVrouw bij de bevrijding 

van Ruiselede op 8 september 1944. Vredeskapel wordt net als 

monument der gesneuvelden in het park, als Ruiseleeds 

oorlogsmonument aanzien. (Oud Ruysselede, 1995, 3, p. 119-120) 

  https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/90388 

o Oprichting Rietvijverkapelletje: in 1947 gebouwd door Joanna de 

Ghellinck d’Elseghem als dank omdat haar jongste kind een dochtertje 

was en haar man Willy van Pollelsberghe ongedeerd bleef in het 

gevaarlijke verzet tijdens WO II (Oud Ruysselede, 1995, 3, p. 132) 

o Gutt operatie: Familie Deguffroy raakte veel geld kwijt tijdens Gutt 

operatie (Oud Ruysselede, 1995, 1, p. 3-15) 

o Vandaag herinnert het Polenplein nog aan de Poolse bevrijder:  

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/14590  

o Opstart sociaal leven: toneelleven en KSA-studentenbeweging leefde 

 

Fiche 15 | “Oorlog vroeger en nu.”  

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/90388
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/14590
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III. VERBROEDERING MET POLEN: RUISELEDE EN KRAŚNIK 1998-

VANDAAG 
 

 

Het Ruiseleedse verbroederingsavontuur met Polen begon op het einde van de 

jaren 1990. Het was de stad Tielt, die reeds verbroederd was met Szamotuly en die 

vriendschappelijke contacten had met de Poolse stad Kraśnik, die Ruiselede op 

de mogelijkheden van jumelage wees. 

 

 

Waarom precies Polen?  

 

De oorsprong van de goede contacten tussen diverse Poolse steden én 

gemeenten in de regio rond Tielt ligt bij de bevrijding van ons land in september-

oktober 1944.  

 

Tijdens het bevrijdingsoffensief van de geallieerden in de zomer en herfst van 1944 

waren het immers Poolse troepen (de 1ste Poolse Pantserdivisie met o.a. het 24e 

Regiment Lansiers met regimentsstad Kraśnik) onder leiding van Generaal Maczek 

die grote delen van Zuid-West- en Zuid-Oost-Vlaanderen bevrijdden van de Duitse 

bezetting. Een gebeurtenis die zijn sporen heeft nagelaten in de naamgeving van 

straten en pleinen en in de creatie van tal van monumenten. Bovendien werden 

de contacten met de Poolse oud-strijders in een aantal Vlaamse gemeenten en 

steden (o.a. Sint-Niklaas, Beveren, Aalter, Ruiselede en Tielt) vele decennia 

levendig gehouden. 

 

Op aansporen van de stadssecretaris van Tielt, groeiden Kraśnik en Ruiselede 

tussen 1998 en 2003 steeds dichter naar elkaar toe.  Zo was bij de opening van het 

heraangelegde tramplein te Ruiselede in 1998 reeds een afvaardiging van Kraśnik 

aanwezig. In het bijzonder omdat het plein werd omgedoopt tot Polenplein, ter 

herinnering aan de Poolse troepen die streek Roeselare, Tielt, Ruiselede en Aalter 

bevrijdden op 7, 8 en 9 september 1944. Later werd de briefwisseling intensiever en 

stuurden beide gemeenten delegaties uit om de zustersteden beter te leren 

kennen.  

 

In 2003 werd de samenwerking verzilverd in een eerste officiële 

verbroederingsakte die ondertekend werd in Kraśnik. Een jaar later ondertekende 

een Poolse delegatie de officiële verbroederingsakte in Ruiselede en kon het 

‘verbroederingsbord’ geplaatst worden langs de invalswegen van Ruiselede. 

 

 

Jongerenuitwisselingsproject 

 

In 2002 kreeg de verbroedering een meer concrete invulling door de start van een 

‘jongerenuitwisselingsprogramma’.  

 

Het Ruiseleedse jumelagecomité besliste in overleg met contactpersonen te 

Kraśnik een driejaarlijkse cyclus in te voeren, waarbij tijdens jaar 1 Ruiseleedse 

jongeren naar Kraśnik trekken, tijdens jaar 2 Poolse jongeren Ruiselede en 

omgeving bezoeken en het 3e jaar beschouwd wordt als een rustjaar. Op het 

weekprogramma staan steeds culturele en historische items, wordt de nadruk 
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gelegd op de Europese context, maar wordt zeker ook ruimte gelaten voor sport, 

ontspanning en dialoog. 

 

Men opteerde ervoor om de jumelage-activiteiten toe te spitsen op jongeren om 

de herinnering aan oorlog en vrede, de bevrijding door de Polen en de 

erkentelijkheid hiervoor van de Ruiseleedse bevolking door te geven aan de 

volgende generaties. Daarnaast was men van mening dat jongeren meer open 

staan voor nieuwe culturen en gevoeliger zijn voor de Europese problematiek.  

 

Mede daardoor wordt dan ook steeds getracht financiële ondersteuning te 

bekomen bij de Europese Unie in het kader van diverse subsidieprogramma’s.  

 

De Ruiseleedse jongeren die in aanmerking komen zijn tussen 16 en 18 jaar oud en 

dienen allen in Ruiselede, Doomkerke of Kruiskerke te wonen. Men probeert een 

groep te vormen van 15 à 20 jongeren die telkens begeleid worden door een 

viertal volwassen vrijwilligers, leden van het jumelagecomité. De uitwerking van 

deze reis is in handen van het gemeentebestuur en het jumelagecomité. 

 

In Kraśnik wordt de verdere uitwerking van het programma en het tegenbezoek 

van de Poolse jongeren verzorgd door de scholengemeenschap van Kraśnik. Deze 

stelt eveneens een groep samen bestaande uit een 20-tal jongeren uit 

verschillende klassen. De begeleiders zijn leerkrachten. 

 

Op basis van deze regeling bezochten jonge Ruiseledenaren Kraśnik in juli 2002, 

2005, 2008, 2011 en 2014 en  bracht een groep Polen een tegenbezoek in 2003, 

2006, 2009 en 2012. 

 

Het bezoek van onze jongeren aan Kraśnik tijdens de zomer van 2014 is ook op 

Youtube terug te vinden: zoekopdracht is ‘grupa Ruiselede Krasniku’ 

 

 

Contacten  

 

Sinds 2003 bezocht het Ruiseleedse gemeentebestuur meermaals Kraśnik en de 

regio Lublin.  

 

Daarnaast werden Eerste Schepen Marc De Muynck en Gemeentesecretaris Luc 

De Leersnyder in 2008 gehuldigd voor hun inspanningen op de Poolse ambassade 

te Brussel.  Zij kregen de hoogste eretekens voor hun jarenlange inzet om de 

banden tussen Ruiselede en de verbroederingsstad Kraśnik te bestendigen. 

 

Ook diverse burgemeesters van Kraśnik en hun medewerkers mochten reeds 

meerdere malen op een hartelijke Ruiseleedse ontvangst rekenen. 

 

 

Ruiselede als voorbeeld? 

 

De Ruiseleedse verbroederingscontacten met Polen werden reeds verschillende 

malen als voorbeeld aangehaald tijdens regionale, nationale en zelfs 

internationale meetings. In het bijzonder het jongeren-uitwisselingsproject wordt als 

uniek beschouwd.  
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Ook de Provincie West-Vlaanderen volgt onze jumelage-activiteiten met 

bijzondere aandacht. Het Provinciebestuur West-Vlaanderen zet zich sinds 2008-

2009 in om de band met de provincie Lubelskie sterker aan te halen. Deze 

samenwerking betekent dat zowel administratieve als financiële ondersteuning 

mogelijk én beter omkaderd wordt. 

 

 

Samenvatting 

 

o 1993: Begin van de eerste contacten tussen Kraśnik en Tielt 

o 1998: Verbroedering Szamotuly – Tielt  => aanleiding tot de eerste 

contacten tussen Ruiselede en Kraśnik 

o 1998: Bezoek van een delegatie uit Kraśnik aan Ruiselede naar aanleiding 

van de opening van het heraangelegde Polenplein 

o 2002: Start intensieve briefwisseling tussen Kraśnik en Ruiselede 

o 2002: Start jongerenuitwisselingsproject met een bezoek van Ruiseleedse 

jongeren aan Kraśnik 

o 2003: Ondertekening van de officiële verbroederingsakte in Kraśnik 

o 2003: Bezoek van Poolse jongeren aan Ruiselede 

o 2004: Bezoek van een Poolse delegatie aan Ruiselede ter gelegenheid 

van de herdenking van de bevrijding van Ruiselede door Poolse troepen in 

1944 

o 2004: Ondertekening van de verbroederingsakte in Ruiselede 

o 2005: Ruiseleedse jongeren bezoeken Kraśnik 

o 2006: Bezoek van Poolse jongeren aan Ruiselede 

o 2008: Bezoek van een Poolse delegatie aan Ruiselede ter gelegenheid 

van de nieuwjaarsreceptie 

o 2008: Secretaris De Leersnyder en Schepen De Muynck worden ontvangen 

op de Poolse ambassade te Brussel en worden er gehuldigd voor hun inzet 

voor de ondersteuning van de jumelagebanden met Kraśnik 

o 2008: Bezoek van een Ruiseleedse delegatie aan Kraśnik ter ere van een 

veteranenviering 

o 2008: Bezoek van Ruiseleedse jongeren aan Kraśnik 

o 2009: Clercks exchange: personeelsuitwisseling: bezoek van 

Gemeentesecretaris De Leersnyder aan de stadsdiensten van Kraśnik 

o 2009: Deelname aan een jumelagebijeenkomst te Warschau, 

georganiseerd door de Belgische ambassade 

o 2009: Bezoek van Poolse jongeren aan Ruiselede 

o 2009: Deelname aan een jumelageproject van de VVSG + afsluitende 

bijeenkomst met Poolse contactpersonen 

o 2010: Bezoek van een Poolse delegatie aan Ruiselede naar aanleiding van 

de Ruiseleedse nieuwjaarsreceptie 

o 2010: Schepen De Muynck en William Coppens (voorzitter 

jumelagecomité) brengen een bezoek aan Kraśnik n.a.v. '20 jaar Poolse 

Republiek' 

o 2010: Clercks exchange: maatschappelijk assistent Nele De Leersnyder 

bezoekt Kraśnik 

o 2010: Bezoek Poolse Ambassadeur aan Ruiselede 

o 2011: Bezoek van Ruiseleedse jongeren aan Kraśnik 
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o 2011: Bezoek van een Ruiseleedse delegatie aan Kraśnik naar aanleiding 

van de 11-novemberviering 

o 2012: Bezoek van Poolse jongeren aan Ruiselede 

o 2012: Bezoek van een delegatie van het stadsbestuur van Kraśnik naar 

aanleiding van de Molenfeesten en de opening van de Kraśnikstraat 

o 2012: Bezoek van een Ruiseleedse delegatie aan Kraśnik naar aanleiding 

van de 11-novemberviering 

o 2013: Bezoek van een Ruiseleedse delegatie aan Kraśnik naar aanleiding 

van de 'Days of Kraśnik ', herbevestigen verbroederingscontacten 

o 2014: Bezoek van Ruiseleedse jongeren aan Kraśnik 

o 2014: Bezoek van een delegatie van het stadsbestuur van Kraśnik n.a.v. de 

herdenking van 70 jaar bevrijding van Ruiselede door Poolse troepen 

o 2014: Bezoek van een Ruiseleedse delegatie aan Kraśnik naar aanleiding 

van de 11-novemberviering 
 


