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VIJANDEN...

To'en Margplein D;u'm,I{er,Ke binnen
r.eed, hoorde hij eeinskl,aps de sir,ene. Er
kwarnen duis Dtrtikche vl,iegers boryen d,e

stiad,; nu de slag:rbij Steens[rate m;isiukl,e
nam de vijand',r'naak en mcesten ptaa,t-
een achter het fiuni hel on'tgelden, en
dam vergat hij noqit de eerete Franmhe

stad over de g'rens.

Ra;ouI .stnrp'te en slapte a.f. D.aar aa.n

een kerlder, welks' ramen door zahken
zand beschut u/â.re,n, hing oen rood vlag-
ggtje, als gen ,teeken, det er een sdhuil.
plaa;tS'waô voor de rroor,bijgansets.

En, reeds riep er iemand :



- S,old'aat, 1e6 lri€r..,
Ma,g:e,lein Lie.t, zijn

s[aan en spron€' ]ninrierr...
Bij 't pinke,lenrd lic,ht van een . paûl

kaarsen berner'kls hij een vrij groot Se-
zellscihap van burgers en militairen. De
keldler wâs, trou,u'ens tot 'bes'ten'drig 

ver-
blijf ingeri;oht, er stonden b,edden., een
tafel, .s4o€[en, en i,n een hoek had de
eigenaal der wonin,g zetker zijn kost,baar-
s{e bezi'tt:ingen in kisten gdb,orrgen.

Neen, men slirep te Duinker,ke niet nus.
tig m.eer... Nlaar m'en had r"oorzicht'ig-
heid geleerd...'D€ ma,ire, Terquem had
er op ,geiwezen, dat men g'evaren te trot.
se,anen had...., maar zulks ge€n licrh'tai,n-
ni'gh€,id tbeteehend,e, toen hij een g'raf-
rede hiel'dt b'ij Oe elachtoffe.rs van 30 De-
oem,ber... OF, dezen dag ,trad de vijand
ui.t 5 vldegtuigen 22 bo,nt,men g's'$,ortpen
op Durinkerrhe, Mailo, Rosendaal, Pe,tit+

een vo,oltdur''ende
Du,inke'rhe lee'fde.

Eindelijik \M€rd het sbil... Raou,l gtns
b,uriten en bracrhf, zijn br.ieven nasr het
stadùru,is, wiâ.ârr 't rninristerie van oonlog
nog govestigdtwâs. De maagaaijnen Bour-
don s,tond,en. inr .Iiohte 1n4,ie... Men lrracùrt
cloord,e,n e.n gerwclden w.qq. Dien dag
haalde mren van onde.r p,rurn 20 lijken en
3 ge,wonden. (11 Mre,i 19tb). Er warren in
't geheeù 31 gran'a,tenr yâr 38 gevallen,..

Mage{ki,n zag da,t, d,e nobele St-E}ooi-
kenlc reeds z\.vaa,r beschadigd. was. De
Duri'ts0h,eru, sdh,enen tocih ovela,l monu-
tnrenten uit Ûe kierzen.

De jongelin,g rvû,s vrij nu.

- Ih ga naar De Px,nne, na,rn hij zich
\rOOr.

Maar toern hij de straat verdel irrgrng,
zag ,hirj eerreklaps Nancy rlet Waller
Bonbe... 't, Wa$ of hem een sohok plots
boro,erde. Hij ontrstelde erge.r'dan va,n de
heschieting. 'Etn w,aar'om ? Hij wistb irn-
morc d,a,t, drie verwensc.hte oorlogslkorres-
pondent rnert, het rneisje verkeerde.

Iiep zæ

--o,
'ircord?

Nancy ,b,e,merr:[ct'e hem oolç en d,adelijk
naar hetrn. toc.
Raourl, vroeg ze. hebt

'[ Bo,m,barrdement...

- Wreed, he... Wîrj zijn rup een kel-
der binnengesprongon. Dat waren nudie
grana,ten. Wellre we dikwijls over do
du;inon hcoq'ern vliergen. M'aar wat slagrenl
En zoorveel doode.n, ,Leggen æ,

Bon'ûs keek Margelein vreemd ann.
Een s,oldiaat vercch'rilnt doâr

i,n, zei hirj in,'t, Frannch.
I,k be.n oolk Wam'rng, snaur/de

fl:uoul. tSpreeflc maar Maamscttn I

- Franscùr is dê taal van. 't lqger.
Van de officrieren meest, Ja..

- Offiioieel de taal van 't lege.r.

- Onrwhtrvaardig genoeg: I

Maar gaaû ge nu ory€r de taalkwestlie

gu het, g:e"

aerop,lane,n te bestnijden.

zijn. Weld'ra
gionsche stad
dreunde. de

in den keùdel te
zwâre slâ€ien; de

bewoog aich.
men aûggtikrgten va,n vrvuwen en lcin.
deren.

Raotrl wâs tevrctd,en
ldlonken

(1) In den winter van 1917 bevroor het werk-
tuig, Een ander keetr begon het te huiten zon-
der, dat iemand het in beweglng braotrt en
't duurrde, vijf minuten, eer .men het tot zwij-
gen kon brengen.

nreû
tÆdh

lag te daver,e.n. de heldrer
mulen sohurdd;en,, de vloer
Bij ,ertte ontploffin,g hoorrle

@rinnnn
Lùit.

Synthe en Terbe3em en hp,tre,urde men
25 doorden eû 37 ge,u'ronrlen.

Uz,ie niet, in e,en ke'lder sl':op, opende
's &vonds toch d'e deur van h,eb ond.er-
aar.ds.crh I'Erblirj.f; bij het b,ed lasen klee-
cùeren genoed, o,m zich terelen d,e nacùrt-
iço,ude le bw,eiùirgen, . wanrlerer het alanrn-
seirt klo'nlc en men ijlings na,ar beneden
mces[ vlnchten, In veeù lce]clels had,meyr
eùerlctricht lic,ht aangerl,sgd en d.e mureir
gewi.t. n Hst vac,kenzei,l u werd u,iitg:ehan-
gon als het nood deed... Dat lvas zoo,bij
wijze van sprOken u,i,t, 't verlede,n; 'i va-
oken,zeril w{LS n,u, de Duinkerksohe vlae,
,rve'lke c'D, d€n t,oren gehesc,her werd, tu-
wijl de warker ooùr dre klok luidde... Dan
plaatsùe rnen o,p'_ den toron een eleklriscùre
s'iirene (t).

Een and,ars sirener 'ltond ,in de iase stÂd
en ook het liohrtaritr.ip b'ezaf zuùk een la.
waaierig t/o€6[,eù, dat men om zijn gelo€i

koe ,noemde. Wab lator: stelde mon
in dre lucthû de Durtscùrevliesçrs €ùarrr c{rni

een bur:
n'U VAn-

dende maal...
'l Was, een woeseùijlk bombardement

van Lange Mhx. d,ie 38 km. van d,aar
b,rurl'C,c.

- Ho'or', de pompiers rijclen uit, her-
na,rn de Durinkeflhenaar'. 'Er zal weer
branrd zijl.

M.a,Selein yOe,lde hc[ nu orlder well(
bedreig' ng m'en te

586 -
't z\jn geen vliegel's, zoi

motor op s,[raat ger', 't is hei grnot kanon. Dat is
daag voor de

nô da,t, €pbeurde I rierp Nanoy
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't Maamsoh, vooraù als de gaaetùæcrhrij- te gaan.
vers,h,sl aa.nrnoedirgen. Bonte zei ddt op een toon, als wilde

- Gij verdedigt, dien jongen man, wel hi1 te ken,nen g:er/en, da,t hij over zoo iets
vurirg: I n;ie,l, rneô een m,eis,je ko.n rede[wisten.

- Hij heeft, gelijk... Ik ben ook een tEn dait r.odlde Nancy unEl. Ze moikbo

Vlaarnse,ire en voel heb... ntl oorh, en, zoo kwam el meer verwijde-
---. I(orn, 'l is trj,d om na,ar het sta,tron ring tttsschen hen.




