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Na vier jaren van ijzeren bezetting en ontbering voor de Brugse bevolking verliet de Duitse 
bezetter op 17 en 18 oktober 1918 de stad, nadat fabrieken waren in brand gestoken 
en alle bruggen opgeblazen. De bevolking beleefde nog een bange nacht vooraleer 
de Belgische troepen op 19 oktober triomfantelijk de stad binnentrokken. Dag op dag 
honderd jaar later kijken we terug op die historische dagen met de tentoonstelling 
“Brugge Bevrijd 1918 – 2018” in het stadhuis.

Met de tentoonstelling “Dienaars van God tijdens de Groote Oorlog”  in de Militaire Kapel 
staan we stil bij vier jaren oorlogsleed bij militairen en burgers. Deze tentoonstelling belicht 
het dagelijkse leven en leed van de soldaat, gezien door de ogen van zij die dienden als 
aalmoezeniers, brancardiers, hospitaalzusters of verpleegsters. Ze is interreligieus en 
internatie en biedt een getuigenis over tastbare geschiedenis met focus op de realiteit.

Met de medewerking en steun van volgende partners :

“Brugge Bevrijd 1918 - 2018”
@ Stadhuis Brugge

“Dienaars van God
tijdens de Groote Oorlog”

@ Militaire Kapel Brugge

Foto : Stadsarchief Brugge



PROGRAMMA

16.00u : vredesviering in de H. Bloedkapel op de Burg te Brugge

17.30u : academische zitting in de Gotische Zaal in het stadhuis te Brugge
sprekers: Renaat Landuyt, burgemeester

Jan De Vos, voorzitter Mars & Mercurius
in aanwezigheid van Paul Breyne, federaal Commissaris-generaal voor de Eerste Wereldoorlog

18.15u : receptie in de salons van het stadhuis, aangeboden door het stadsbestuur van Brugge 

19.15u :  hulde aan het monument voor de oorlogsslachtoffers in de Kartuizerinnenstraat

19.30u :  vernissage van de tentoonstelling “Dienaars van God in de Groote Oorlog” in de Militaire Kapel
sprekers: E.H. Johan Van Den Eeckhout, opperaalmoezenier bij het Bisdom bij de Krijgsmacht

E.H. Erwin Vilain, aalmoezenier bij het Bisdom bij de Krijgsmacht, curator

Graag uw aanwezigheid bevestigen met bijgaande antwoordkaart of per mail op expo.militairekapel@gmail.com

“Dienaars van God tijdens de Groote Oorlog”
op 18 oktober 2018

De voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur van
Mars & Mercurius Brugge /West-Vlaanderen vzw,

in samenwerking met het stadsbestuur van Brugge en het Bisdom bij de Krijgsmacht,
nodigen u uit op de opening van de tentoonstelling

De tentoonstelling loopt van 19 oktober tot en met 25 november
in de Militaire Kapel in de Kartuizerinnenstraat in Brugge
en is dagelijks gratis toegankelijk van 13.30 tot 17.30 uur


