
Aan onze helden - Frank Coene 

Roosendans Bernardus-Ludgerus 
 
Soldaat 2de klas 
2e legerafdeling - 7de linieregiment 
 
Zele 11 januari 1892 
Kessel-Lo 10 september 1914 
 
 
 
Bernardus-Ludgerus Roosendans wordt als 
1ste kind geboren te Zele op 11 januari 
1892 in het gezin van metser Theodorus 
en kantwerkster Maria-Theresia-Honorina 
De Block. Het gezin woont in de Elststraat 
en tel nog 5 kinderen. 
 
 
Militie 
 
Zoals elke 20 jarige biedt Bernardus zich 
eind december 1911 aan op de 
militiedienst op het gemeentehuis. De 
metsersgast is 1,73 m en zijn kennis reikt 
verder dan lezen en schrijven. Op 21 
februari 1912 wordt hij voor de dienst 
goedgekeurd. De effectieve inlijving 
gebeurt pas op 1 oktober 1912.  
 

 
 

Foto militiedossier 

Onze Zelenaar met stamnummer 
107/58023 zal dienst doen bij het 7e linie, 
3e bataljon, 4e compagnie dat garnizoen 
heeft in de infanteriekazernes 9-10 en 
10-11 te Antwerpen. 
 
Bernard heeft een lang gezicht. Zijn 
voorhoofd, neus en mond hebben een 
normale bouw. De kin vertoont een 
kuiltje. Zijn haar is kastanjebruin en hij 
bezit 2 donker blauwe ogen. Als bijzonder 
kenmerk worden zijn "flaporen" vermeld. 
Hij heeft een bleke huid.  
 
Volgens zijn militiedossier krijgt hij 
regelmatig vrij af en brengt dan zijn vrije 
tijd door te Zele (19 dagen), Aalst (10 
dagen) en Stekene (5 dagen). Op 30 
december 1913 wordt hij met onbepaald 
verlof naar Zele gestuurd. Van 29 maart 
tot 10 april 1914 wordt hij nog eens 
opgeroepen om kamp te doen. 
 
 
1914 
 
De lichting 1912 wordt op 29 juli 
gemobiliseerd. Hij komt op 30 juli in zijn 
eenheid te Antwerpen aan. Gezien de 
hoeveelheid soldaten worden het 7e linie 
ontdubbeld in een 7e linie en een 27e 
linie. Gezien het lichtingsjaar wordt 
ingedeeld in het 27e linie, 3e bataljon, 4e 
compagnie. 
 
De 2e legerafdeling, onder leiding van 
generaal Drubbel, waartoe de eenheid 
van Bernard behoort wordt op 4 augustus 
overgebracht naar de streek van Leuven. 
De legerafdeling kantonneert te 
Boortmeerbeek. 
 
 
Bij de 1ste uitval uit Antwerpen op 25 en 
26 augustus wordt zijn eenheid ingezet in 
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de streek van Wespelaar. Bij de-2de uitval 
uit Antwerpen op 9 september verovert 
de 7e gemengde brigade waartoe de 
eenheid van Bernard behoort Aarschot. Er 
worden 350 à 400 krijgsgevangenen 
genomen en een aanzienlijke buit. De dag 
nadien valt de brigade Leuven aan en 
slaagt er in om de hoogten in de 
omgeving van Leuven te veroveren. De 
brigade van onze metsersgast bereikt 
Linden en neemt na hevige gevechten 
Kessel-Lo in. Helaas betekent deze aanval 
voor Bernardus het einde. 
 
 

 
 

Foto bidprentje 
 
Onze Zelenaar sneuvelt op 10 september 
1914, na 1 maand en 10 dagen strijd. Uit 
de overlijdensakte van 8 februari 1921 
van de gemeente Kessel-Lo blijkt dat hij 
op een ongekend uur op de plaats 
genaamd "Het Kloosterbos" gestorven is 
voor België". 
 
De zoektocht naar zijn grafzerk op de 
begraafplaats van de Abdij van Vlierbeek 
leverde niets op. Blijkbaar zou hij in een 
massagraf rusten. 
 
Voor zijn militaire inzet ontvangt het 
gezin Roosendans-De Block een toelage 

van 150 frank en een "familiebegiftiging" 
van 300 frank. 
 
Op het gevraagde spaarboekje dat voor 
gesneuvelde soldaten in 1917 wordt 
ingevoerd, heeft het gezin geen recht 
gezien Bernard geen 2 jaar werkelijke 
dienst heeft gedaan. 
 
 

 
 
 
Met het KB van 15 februari 1922 ontvangt 
hij postuum de medaille Ridder in de 
Leopoldsorde met palm en het 
oorlogskruis. 
 
Bron 
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