
In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog 
leefden de huldebetogingen sterk in onze 
maatschappij. De gebeurtenissen lagen 
immers nog vers in het geheugen van zij die 
vochten aan het front, de vele slachtoffers en 
hun familie en vrienden. De jaarlijkse herden-
kingsmomenten waren dan ook een sterk 
gemeenschapsgebeuren waaraan verenigin-
gen, afgevaardigden van de regering, het 
leger, de koning, scholen, het gemeenteperso-
neel en het politiepersoneel deelnamen. Dat 
getuigen ook de vele briefhoofden van de 
verenigingen die aan de herdenking van 1948 
in Ruisbroek deelnamen. In 1953 kreeg Ruisbroek er een nieuw monu-

ment bij. Het oorspronkelijke herdenkingsmo-
nument, ter ere van de slachtoffers van de 
Eerste Wereldoorlog, werd in 1940 door de in-
vallende Duitsers geroofd. 12 jaar later besliste 
men een nieuw monument op te richten naar 
een ontwerp van Hildebert Derre: een Belgisch 
beeldhouwer die voornamelijk busten maakte 
van vooraanstaande Vlamingen zoals Guido 
Gezelle en Ernest Claes. De plechtige onthul-
ling die plaatsvond op de Gemeenteplaats  
– nu beter bekend als het Kerkplein – werd op 
11 november 1953 gehouden. 



De plechtigheid begon met een mis, gevolgd door 
de onthulling van het monument en een heuse op-
tocht van schoolkinderen en verenigingen naar de 
graven van de gesneuvelden op het gemeentelijk 
kerkhof. 

De stoet bestond uit een afvaardiging van maar liefst 
38 verenigingen zoals ‘De Vooruitziende Vrouw’, ‘Vis-
sersmaatschappij De Gouden Pennevissers’ en ‘Ko-
ninklijke Toneelkring de Brabantszonen’. Dit toont aan 
dat het verenigingsleven zeer rijk was. Vijf van deze 
verenigingen vonden hun oorsprong bovendien 
rechtstreeks in WOII, zoals de weerstandsorganisatie 
B.N.B. en het Geheim Leger maar ook oorlogsver-
minkten en oud-strijders hadden een eigen vereni-
ging. De stoet werd afgesloten door de familieleden 
van de oorlogsslachtoffers.

  Een andere mooie gedenksteen vind je op de  
begraafplaats van Ruisbroek.

• In 1975 werd er een bevrijdingsboom ge-
plant voor het gemeentehuis van Ruisbroek, 
het huidige Sociaal Huis, ter ere van de 
30ste verjaardag van de bevrijding. Je vindt 
hier ook een kleine gedenksteen voor een 
aantal Ruisbroekse gesneuvelden van WOII. 
Deze werd in 1970 ingehuldigd.

• De nationale vereniging der Belgische 
oorlogsvrijwilligers organiseerde jaarlijks en 
schoonheidswedstrijd: ‘Het mooiste kindje 
van België’. In 1970 ging die door in het ge-
meentehuis van Sint-Pieters-Leeuw.

• De oudstrijdersvereniging van Zuun en Rink, 
die zijn lokaal had ‘In de Koning van Spanje’ 
aan de Bergensesteenweg, organiseerde 
jaarlijks een wedstrijd voor de schoolkinde-
ren. Zij werden opgeroepen om een opstel 
te schrijven over de herdenking. De mooiste 
schrijfsels maakten kans op drie boeken ter 
waarde van 250, 150 of 100 frank, handelen-
de over België of Congo.

• Tot in de jaren zeventig werd er een speciale 
bus ingelegd die door heel Leeuw reed om 
mensen op te halen voor de plechtigheid.

  Affiche onthulling gedenksteen 

 De volgorde van de stoet werd  
nauwkeurig vastgelegd.


