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tijdens de oorlog
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HETPROJECT

Naar aanleiding van de honderd-
jarige herdenking van de Eerste 
Wereldoorlog organiseert stad 
Roeselare ieder jaar een project 
rond een specifiek thema. 

Voor 2016 is het thema 
spionage, waarbij er via een 
tentoonstelling, lezingen en 
een publieksspel dieper wordt 
ingegaan op dit thema.

DETENTOONSTELLING

Van 30 september t.e.m. 
4 december kan je in de 
Directeurswoning een 
tentoonstelling rond de 
Veiligheid van de Staat bezoeken. 

Deze tentoonstelling geeft je 
een kijk op spionnen, geheime 
diensten, terroristen en nog veel 
meer.

HETPUBLIEKSSPEL

Neem zelf de rol van spion aan 
en help de Duitse bezetter uit 
Roeselare weg te krijgen! 

Via verschillende kanalen krijg 
je tips en opdrachten waarmee je 
het verzet naar de overwinning 
kan helpen.

DELEZINGEN

Deze zijn geconcentreerd rond 
het opmerkelijke werk van 
Inlichtingen en Actie Agenten. 

De lezingen brengen het unieke 
verhaal van deze personen en 
vinden plaats in ARhus.

DENEVENACTIVITEITEN

Ook partner ARhus speelt in 
op het thema spionage via het 
project RSLUNDERCOVER en 
brengt ook twee activiteiten in 
het kader van dit project naar 
voor.

DELOCATIES

Een handig overzicht van 
alle relevante locaties en hun 
openingsuren.

Stad Roeselare herdenkt in 2016 
de Eerste Wereldoorlog met het 
project RSLUNDERCOVER.

Wanneer Roeselare tijdens de 
Eerste Wereldoorlog in handen 
van de Duitsers viel, werd het 
voor de bezetters de eerste grote 
bevoorradingsstad achter het 
front. De stad kreeg een militair 
regime en het gezelschap van 
talrijke Duitse soldaten.

Doordat Roeselare de eerste 
grote stad achter het front was, 
werden er heel wat belangrijke 
militaire beslissingen genomen. 
Deze hadden een invloed op 
de diverse veldslagen in de 
Westhoek. Alle informatie over 
deze beslissingen was dus van 
onschatbare waarde voor de 
soldaten van het andere front.  
Zo konden zij hun strategieën 
t.o.v. de Duitse bezetter bepalen.

Om aan deze informatie te 
geraken, maakte men gebruik 
van infiltranten. Spionage was 
zelfs voor de Eerste Wereldoorlog 
al een veelgebruikt middel. Men 
probeerde op diverse manieren 
informatie te verzamelen over de 
bezetter/vijand om deze dan door 
te sluizen naar de tegenpartij.

De spionnen in de Eerste 
Wereldoorlog waren meestal 
personen waarvan men dit niet 
verwachtte. Veel vrouwen konden 
infiltreren in een organisatie om 
ingezet te worden als spion of om 
verzetsdaden te plegen.

Een bekend voorbeeld voor 
Roeselare is de figuur van 
Martha Cnockaert, maar er 
waren nog heel wat andere 
figuren actief als spion in 
Roeselare en omstreken. 

Het verzet in de Eerste 
Wereldoorlog is een thema 
dat weinig aan bod komt in 
de herdenking van 100 jaar 
Groote Oorlog en hier wil het 
stadsbestuur op inspelen. Heel 
wat burgers waren namelijk 
actief als spion. Velen van hen 
werden opgepakt en veroordeeld. 

Om dit thema te herdenken 
werkte Stad Roeselare i.s.m. 
de Veiligheid van de Staat het 
project RSLUNDERCOVER uit. 
Het project bestaat uit drie grote 
delen: een tentoonstelling rond 
de Veiligheid van de Staat, een 
publieksspel en diverse lezingen 
rond het thema spionage in 
oorlogstijd.

De samenwerking met de 
Veiligheid van de Staat is uniek: 
het is de eerste maal dat deze 
organisatie naar buiten treedt 
om op dergelijke organisatiewijze 
mee een project rond de 
herdenking van WO I vorm te 
geven. 

Meer info over het project en 
de praktische gegevens vind je 
alvast verder in deze brochure 
terug.

HETPROJECT
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De Veiligheid van de Staat 
is de op één na oudste 
inlichtingendienst ter wereld. 
In deze unieke tentoonstelling 
dompelen ze je onder in hun 
boeiende geschiedenis. 

Wist je bijvoorbeeld dat de 
Belgische spionagenetwerken 
tijdens WO I en WO II bij 
de besten ter wereld werden 
gerekend? Sir Winston Churchill 
heeft dit nog bevestigd! Of dat 
ons land eigenlijk al sinds de 
jaren 1840 een gastland voor 
politieke vluchtelingen is en dat 
onze eerste ‘vijand’ noorderbuur 
Nederland was?

Het verzet tijdens WO I komt 
ook aan bod tijdens deze 
tentoonstelling. 

Voor de eerste keer in de 
geschiedenis gingen burgers, 
waaronder veel vrouwen, in 
het verzet tegen een militaire 
bezetter. Van gewone mensen 
vormden zij zich om tot spionnen 
en organiseerden ze o.a. 
ontsnappingslijnen. 

Via teksten, objecten, beeld- en 
geluidsmateriaal reis je door deze 
intrigerende, maar misschien 
toch niet zo geheime wereld. 

We ontmoeten Gabriëlle Petit, 
Edith Cavell, de zusters Laure en 
Louise Tandel, Walthère Dewé, 
Pierre Mus en de Roeselaarse 
Martha Cnockaert. Zij werden 
de rolmodellen voor de 18.000 
agenten van WO II.

De tentoonstelling België en de 
‘Geheime Oorlog’ geeft je dus 
een boeiende kijk op spionnen, 
geheime diensten, extremisten, 
terroristen en nog veel meer. 

Je kan de tentoonstelling gratis 
bezoeken van 30 september 
t.e.m. 4 december in de 
Directeurswoning,  
Hendrik Consiencestraat 10. 

Telkens van woensdag t.e.m. 
zondag, van 14 u. tot 18 u.

DETENTOONSTELLING

GIDSBEURTEN:

Er is de mogelijkheid om de 
tentoonstelling te bezoeken 
onder leiding van een gids.  
Dit kan op volgende momenten, 
telkens om 19.30 u.: 

• donderdag 13 en 27 oktober
• donderdag 3 en 17 november
• donderdag 1 december. 

Maximum 20 personen per 
gidsbeurt, de deelnameprijs per 
persoon is 3 euro.

Ook groepen kunnen de 
tentoonstelling bezoeken met een 
gids. 

Voor de gidsbeurten of de 
groepsbezoeken met gids moet 
men vooraf verplicht inschrijven 
bij het Vrijetijdspunt.

SCHOLEN:

Ook scholen secundair onderwijs 
kunnen deze tentoonstelling 
bezoeken. Voor meer info 
hierover kan u ook contact 
opnemen met het Vrijetijdspunt.

TOEGANKELIJKHEID:

De Directeurswoning is 
niet toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers.

Vrijetijdspunt 
Zuidstraat 17 
vrijetijd@roeselare.be 
051 26 24 00

Maandag tot vrijdag: 
 09 u. tot 12.30 u. 
 16 u. tot 18 u.

Zaterdag: 
 10 u. tot 12 u. 
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HETPUBLIEKSSPEL

Het leven van de 22-jarige 
Martha Cnockaert wordt 
vanaf 4 augustus 1914 serieus 
overhoop gehaald. 

Duitsland valt België binnen en 
de Eerste Wereldoorlog is ook 
voor ons neutrale land een feit. 
Aangezien een leven in haar 
geboortedorp Westrozebeke 
niet langer houdbaar is onder 
de bezetting, wijkt Martha met 
haar ouders uit naar Roeselare. 

Martha is kwaad op de Duitse 
bezetter en ze besluit zich tegen 
hen te keren. Dankzij een tante 
kan Martha als spionne aan de 
slag in het verzet. Zo begint een 
tweede, geheim leven voor haar. 
Een dubbelleven.

Vanaf maandag 24 oktober kan 
je zelf de rol van spion tijdens de 
Eerste Wereldoorlog opnemen. 

Met het publieksspel gaan alle 
Roeselarenaars nu mee in het 
verzet. Jong of oud, vrouw of 
man: iedereen mag meespelen. 

Volg de dagboekfragmenten van 
Martha via de Facebookpagina 
van Stad Roeselare of via de 
Weekbode. Kom op die manier 
te weten hoe het was om onder 
Duitse bezetting in het offensief 
gebied Roeselare te leven.

Sluit je als spion aan bij het 
verzet en help Martha om 
de Duitsers uit Roeselare te 
verdrijven! 

In de Directeurswoning kan je 
een geheime identiteit aanmaken 
met een vals paspoort waarin 
je jouw bevindingen kan 
neerschrijven. 

Martha zal wekelijks tips en 
opdrachten geven zodat alle 
inwoners van Roeselare kunnen 
samenwerken om de Duitsers 
weg te drijven. Wie weet kunnen 
we zo wel de oorlog winnen!

De paspoorten kan je vanaf 
24 oktober verkrijgen in de 
Directeurswoning na het bezoek 
aan de tentoonstelling, in 
ARhus en in het Vrijetijdspunt 
(contactgegevens en 
openingstijden, zie p. 13)
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Tegelijkertijd met de 
tentoonstelling organiseren de 
Stad Roeselare, de Veiligheid van 
de Staat en het BISC (Belgian 
Intelligence Studies Centre)
een cyclus van lezingen en 
debatten, geconcentreerd rond 
het opmerkelijke werk van de 
Inlichtingen en Actie Agenten.

Er zijn duidelijke, zelfs 
menselijke, linken tussen de 
netwerken en agenten van WO I  
en WO II. Zo herleefde het 
beroemde ‘La Dame Blanche’ van 
WO I tijdens WO II. 

Mythische figuren van WO I 
(Gabriëlle Petit, Edith Cavell,...) 
werden de na te volgen ‘iconen’ 
in WO II. Met één belangrijk 
verschil. Daar waar tijdens 
WO I alle netwerken en hun 
activiteiten werden aangestuurd 
door de Britten, zou dit in WO II 
anders zijn.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
voelden talrijke Belgische 
burgers zich verontwaardigd 
door de bezetting van hun 
vaderland. Mannen en 
vrouwen van alle leeftijden en 
beroepsklassen voelden zich 
daarom geroepen om ‘iets’ te 
doen. Zij zouden uitgroeien tot 
een zeer bijzondere vorm van het 
verzet. 

In totaal 18.716 erkende IAA 
(Inlichtingen en Actie Agenten), 
in 129 IAD (Inlichtingen en 
Actie Diensten), waren actief in 
het bezette België. Zij werden 
aangestuurd door de Veiligheid 
van de Staat. Deze was in 
ballingschap te Londen en werkte 
er samen met de Britse diensten 
MI.6, MI.9 en SOE. 

De mannen en vrouwen van het 
verzet waren actief in politieke, 
economische en militaire 
spionage maar ook sabotage, 
psychologische oorlogsvoering, 
propaganda, ontsnappingslijnen, 
meteorologische inlichtingen, 
ondersteuning van gedwongen 
werkweigeraars,… 

Minstens 4.000 van hen 
werden gearresteerd en 1.815 
vermoord (neergeschoten, 
onthoofd, omgebracht in 
concentratiekampen,…). 

Deze lezingencyclus brengt hun 
unieke verhaal.

De lezingen vinden plaats in  
‘Het verzonken kasteel’ in ARhus 
(verdieping -1) op De Munt in 
Roeselare en zijn gratis. 

Per lezing is het aantal plaatsen 
beperkt, gelieve in te schrijven 
via het formulier op de website 
www.roeselare.be of bij het 
Vrijetijdspunt, Zuidstraat 17,  
vrijetijd@roeselare.be,  
051 26 24 00.

Boekvoorstelling: ‘Gedenkboek Inlichtings- en Actie Agenten’

Dinsdag 4 oktober - 20 u.

Prof. Dr. Marc Cools 
Robin Libert 
Renaat Vandecasteele 
Drs. Veerle Pashley  

De vier sprekers zijn bestuursleden van BISC en redacteurs van het ‘Gedenkboek Inlichtings- en Actie Agenten’. 
Naar aanleiding van 185 jaar VSSE en 70 jaar KUIAD, werd in 2015 besloten een boek te wijden aan de IAA van 
de Tweede Wereldoorlog, die na 70 jaar eindelijk uit de schaduw traden.

Tijdens deze voordracht worden verschillende thema’s belicht, als inleiding op de navolgende lezingen: de 
inlichtingenstudies en hoe deze worden vorm gegeven in België,  de historiek van de IAA en hun successen tijdens 
de bezetting, interviews met nog overlevende agenten en publicaties rond inlichtingenstudies.

From ‘La Dame Blanche’ WWI to ‘Clarence’ WWII

Woensdag 5 oktober - 20 u.

Mark Seaman MBE, Cabinet Office, London 

Mark Seaman is een bekend historicus. Voorheen tewerkgesteld bij het Imperial War Museum en vandaag 
als historicus verbonden aan het Cabinet Office. Hij publiceerde een hele reeks boeken en werkte mee aan de 
realisatie van verschillende films en TV-programma’s. Hij werkte mee aan ‘La Maison de Verre’, de documentaire 
die ook in de expositie wordt vertoond.

Hij spreekt over ‘La Dame Blanche’. Dit Belgische spionagenet was het grootste geallieerde netwerk tijdens  
WO I en bijzonder succesvol. De medewerkers hergroepeerden zich tegen 1940 en startten opnieuw hun activiteit, 
tijdens WO II als ‘Clarence’, wat terug een groot succes werd. Rode draad doorheen het verhaal is Walthère Dewé, 
de leider van het netwerk tijdens de twee oorlogen. 

ENGELS

DELEZINGEN



Scène uit de persiflage op ‘Allo ‘Allo,  
uit VTM’s “Tegen de Sterren op”.  

Ivan speelt cafébaas René.
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Panelgesprek met Inlichtingen en Actie Agenten van de Tweede Wereldoorlog

Dinsdag 18 oktober - 14.30 u.

Prof. em. Dr. Baron Coekelbergs (spionage) 
Mevr. Andrée Dumont (ontsnappingslijn) 
Léandre Capel (sabotage) 

Getuigenissen van een universiteitsstudent die spion werd voor ‘Luc-Marc’, een leerlinge van het secundair 
onderwijs die gids werd voor ‘Comète’ en geallieerde piloten hielp ontsnappen en een 13-jarige schooljongen die 
koerierdiensten verzorgde en saboteur van de spoorwegen werd voor ‘Groep G’. 

Deze unieke en eenmalige ervaring brengt het publiek rechtstreeks in contact met een panel van drie agenten 
van de Tweede Wereldoorlog. Zij brengen, na meer dan 70 jaar, een nog steeds begeesterend verhaal over hun 
motivering, rekrutering en training tijdens de oorlog. Hoe ze de Nazi-bezetter ontweken, maar ook arrestaties, 
verhoren, Breendonk en... de concentratiekampen van Mauthausen en Ravensbrück.

Impressies over mijn grootvader Frans Lissens, IAA

aansluitend op het panelgesprek

Ivan Pecnik, bekend acteur, speelt René in de persiflage op ‘Allo ‘Allo (in wezen ‘Comète’). 
Hij ontdekte dat ook zijn grootvader een agent was bij het netwerk ‘Tegal’.  
 
Ivan verrichtte onderzoek en brengt nu zijn impressies.

Roger Morsa: Focus op een bijzondere Inlichtingen en Actie agent

Donderdag 10 november - 20 u.

Stijn Morsa 

Roger Morsa, ambtenaar bij het kadaster te Brugge maar tevens agent voor het netwerk ‘ZIG’, kopieerde talrijke 
plannen van de ‘Organisation Todt’. Hij bezorgde gedetailleerde kennis van de Duitse defensiewerken aan 
de Atlantische kust, de communicatienetwerken,... en leverde zo een substantiële bijdrage aan de invasie van 
Normandië en uiteindelijk de Bevrijding. 

Zonder hem te kennen getuigde Sir Winston Churchill in zijn oorlogsmemoires van deze essentiële Belgische 
bijdrage. Roger Morsa werd dan ook veelvuldig gedecoreerd door België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk  
en de VSA.

Kleinzoon Stijn Morsa brengt een ontroerende getuigenis van deze opmerkelijke agent. 

Het netwerk rond Edith Cavell

Dinsdag 29 november - 20 u.

Dr. Emmanuel Debruyne, UCL  

Het verhaal van verpleegster Edith Cavell, die tijdens WO I vanuit haar hospitaal geallieerde soldaten 
hielp ontsnappen is voldoende bekend dankzij boeken, films en monumenten. Maar Emmanuel Debruyne, 
gespecialiseerd in de geschiedenis van het verzet tijdens WO I en WO II, bracht het hele netwerk rond en om 
Cavell in beeld.

Naar aanleiding van de de herdenking executie van Edith Cavell (1915), publiceerde hij zijn bevindingen in een 
boek. Hij brengt het verhaal nu op levendige en meeslepende wijze.

NEDERLANDS - FRANS
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Digitale veiligheid 

Zaterdag 29 oktober - 10.15 u. tot 12.15 u. - Verzonken Kasteel - ARhus

In samenwerking met Vormingplus MZW 
Toegangsprijs: 5 euro (3 euro voor mensen met een vrijetijdspas) 
Inschrijven: www.arhus.be/kalender 

We brengen alsmaar meer tijd online door. Daarbij gaan we soms onbesuisd of roekeloos te werk, meestal omdat 
we de draagwijdte van onze acties niet goed inschatten of omdat we onvoldoende beseffen dat cybercriminaliteit 
een veelkoppig monster is. In deze sessie overlopen we een hele waaier aan veiligheidstips i.v.m. het gebruik van 
smartphones, tablets, laptops en PC’s. 

• overzicht van kwaadaardige software (malware), phishing en pharming 
• veilige wachtwoorden & wachtwoordbeheerders 
• versleuteld surfen (https) 
• wifi-netwerken en hotspots 
• veilige betalingen 

Dries Terryn is ICT-coördinator bij Sint-Jorisschool Menen. 

Broodje ARhus: Bomvol - De Westhoek als munitiekerkhof 

Donderdag 17 november - 12.15 u. tot 13.15 u. - ARhus-café

In samenwerking met Vormingplus MZW 
Toegangsprijs: 7 euro (soep en broodje inbegrepen) 
Inschrijving: www.arhus.be/kalender, 051 69 18 00 of aan de balie. 

De Westhoek is een munitiekerkhof. Schattingen geven aan dat zo’n dertig procent van de munitie die tijdens de 
Eerste Wereldoorlog werd afgevuurd niet is afgegaan. Nog dagelijks stoten werklui en landbouwers tijdens bouw- 
en graafwerken op oorlogsmunitie. Niet zonder gevaar, zo blijkt uit de tientallen ongevallen die hiermee gepaard 
gaan.

Francis Decoutere werkte 30 jaar als ontmijner bij DOVO en was betrokken bij de ontmanteling van de chemische 
munitie uit WO I te Poelkapelle. Hij nam ook deel aan verschillende buitenlandse missies in ex-Joegoslavië en 
Afghanistan. 

Gravin Andrée De Jongh (alias Dédée): Een opmerkelijk leven in het Verzet

Woensdag 30 november - 20 u.

Mevr. Marie-Pierre d’Udekem d’ Acoz, UGent 

De jonge Dédée liet zich inspireren door Gabriëlle Petit en Edith Cavell. Zij organiseerde de ontsnappingslijn 
‘Comète’. Deze bracht meer dan 800 geallieerde vliegtuigbemanningen (Britten, Polen, Canadezen, Nieuw-
Zeelanders, Australiërs, Amerikanen,...) in veiligheid. Dédée werd verraden en bracht de laatste oorlogsjaren in de 
concentratiekampen door. 

Ook na de oorlog leidde ze een geëngageerd leven. Naast vele internationale decoraties en een adellijke titel kreeg 
zij één van de zeer weinige erkenningen als luitenant-kolonel IAA. 

Marie-Pierre d’Udekem d’Acoz vertelt dit leven, gezien door de ogen van Dédée zelf.

DENEVENACTIVITEITEN
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• ADIV (Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid) 
Sectie: Classified Archives

• RUSRA - KUIAD (Royale Union des Services 
de Renseignement et d'Action - Koninklijke 
Unie der Inlichtings en Actie Diensten): Tweede 
Wereldoorlog

• CEGESOMA (Studie- en Documentatiecentrum 
Oorlog en Hedendaagse Maatschappij)

• Jan De Nul Group

• Familie van wijlen Maurice Royaux,  
Kapitein IAA & Anny Claeys, Luitenant IAA, 
beiden «Luc-Marc»

• Mevrouw Margareta Debaene,  
Helper IAA, «Luc-Marc» & weduwe van wijlen  
de Heer Albert Casaert,  
Luitenant IAA, «Luc-Marc»

• Ligne Comète Line - Remembrance,  
en haar Voorzitter Gravin Brigitte d'Oultremont

• Prof. em. Dr. Baron Roger Coekelbergs,  
Kapitein IAA, «Luc-Marc» en Nationaal 
Voorzitter RUSRA-KUIAD

• Mevrouw Andrée Dumont, @ Nadine,  
Luitenant IAA, gids «Comète»

• Mevrouw Henriette Hanotte, @ Monique, 
Adjudant IAA, gids «Comète»

• Familie van wijlen Roger Morsa, Kapitein IAA, 
«ZIG»

• De Heer Léandre Capel, Helper 2e Klas IAA, 
«Groep G»

• Verzetsmuseum Amsterdam

• Prof. Dr. Anne Griffin,  
The Cooper Union, New York

• Familie van wijlen Frans Lissens,  
Adjudant IAA, «Tegal»

• Dr. Emmanuel Debruyne,  
UCL, Louvain-la-Neuve

• Mevr. Marie-Pierre d'Udekem d'Acoz, 
Universiteit Gent

• Mr. Mark Seaman MBE,  
Cabinet Office, London

• De Heer Jacques Jadoul,  
Helper 2de Klas, «Groep G»

• Koninklijke Heemkundige Kring  
Sint-Hubertus Tervuren

• MSKA Roeselare, 
Richting maatschappelijke veiligheid

• De Heer Tristan Bourlard,  
realisator van "La Maison de Verre"

• Cinémathèque,  
Fédération Wallonie - Bruxelles

• Belgavox

• RTBF

• Dirk Leestmans - VRT nieuwsdienst

METMEDEWERKINGVAN DELOCATIES 

De Directeurswoning

Hendrik Conciencestraat 10 
 

Woensdag tot zondag: 
 14 u. tot 18 u.

Vrijetijdspunt

Zuidstraat 17 
vrijetijd@roeselare.be 
051 26 24 00

Maandag tot vrijdag: 
 09 u. tot 12.30 u. 
 16 u. tot 18 u.

Zaterdag: 
 10 u. tot 12 u. 

ARhus

De Munt 8 
info@arhus.be 
051 69 18 00

Maandag tot vrijdag: 
 10 u. tot 19 u.

Zaterdag: 
 10 u. tot 17 u.

Zondag: 
 10 u. tot 13 u.

• Tentoonstelling

• Afhalen paspoorten 
publieksspel

• Inschrijvingen

• Reserveringen

• Afhalen paspoorten 
publieksspel

• Lezingen

• Nevenactiviteiten

• Afhalen paspoorten 
publieksspel
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