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ÛE AFTÛTHT.

De aftosht van 't Belgisch legler uit Antwerpeno
'- De Koning in het &{eetjesland,. * D€ strijd -
bij Melle. * De aftosht der Fransshe fusiliers
naar Diksrnuide. -- De uhlanen als voorboden
in Vlaanderen"

De Duitschera veinden Antweipen dus ledig.
Iiet veitrieger was u1t de vai onrsrrapt. r\een, uet
gaf zich nog niet gewoflnen, hoe zwaar het ook
reeds getelsterci was g-eworden..., hoe hulpeloo's
i:et nog aitrjrt tegen eeu bvermacht stond"

De tioning eq cie groote staf noopten achter
het kanaal Gent- Ierneuzen stand te kunnen hou-
t.teu. '1 oen drt niet mofe[jk scireen, rekeacie men
op cie vaart van Scnipdbnk en de Leie.

r\og een hersenscnim. Verder dan maar naar
't urrersre ûoekJe, naar den IJzer,'t onbekende
ri viertj e,clat eensklaps een wereldnaam verwierf ,
zooaL.is wij thans zullen vertellen. ,

De groote masea der bevoiking, zot-,weL in
ons iarrrl als van aut.lere rijken, begreep in
't eerst die belveging bij Antwerpen niet. .NIen
ripra-ii vân een r.vrl<.le vlucnt, van vernietiging, van
een ciebâcle. Eerst later verstond men, hoe mee-
steriijk ons leger den vijand verschalkt had.
Itleen, de aftocht TVas geen ramp, geen debacle,
cioch een georganiseerde str-ategische beweging,
al werd ze ir uiterst rnoeilifke omstandilheden,
onr-1er f.ijden crr beproeving uitgevoerd. MaaiUe
Duitschers juichten te vroeg. De vetovering van
Antwerpen zou blijken geen overwinning te zijn.
De inval in België traci het militarisme van den
keizer veroordeeld, en al duurde de volirekking
van het vonnis wel lang, voitrokken zou het toch
worden.

O, die aftocht !

Daar gingen ze dus. Dit nu was het einde van
trvee rnaanden dapperen strijd, vau zooveel of-
lets, zooveel lijden en beproeving !

Antwerpen gçvallen, de |aatste veste, waarop
men zoo gehoopt en gesteun<l had" Tien jaren
zou ztj het uitgçhouden hebben. De worsteling
irad narrwelijks tien dagen geduurd.

Bn nu? Waarheen? Naar Frankrijk, zei men.
De zonclerlingste geruchten deden de ronde.
Deze wist te beweten, dat men nu de Fransche
opgeroepen mânnen ging vervangen in fabrieken
en op de akkers. Anderen fluisterden, dat men
een deel van 't leger naar Algiers zc.u zenden.
I)erden betoogden, clat men eenige maanden rust
kreég, maar clan opnieuw in den strijd uoest, zoo
de oorlog nog niet geeindigd was.

Ifaar niemand kende de bron van al dit nieuws,
Eu afgemat sleepten de troepen zich voort

laugs die eindelooze wegen van Waasland, waar
de burgers somber en ongerust voor de hoefjes,
.aan de kloefkapperijen, aan een kruisweg ston-

der en om tijding vroegcu, die niernand bun ge-
ven kon.

Ik heb dien tocht meegemaakt c,n notrit zal ik
deze dagen vergeten.

Wat al tooneelen.
De vermoeidheid drukte op lichaaur en zie1.

ûe keien waren zoo hard voor de gewonde, door-
loopen, opengereten voeten. Velen sneden hun
schoeisels 1os, anderen smeten het weg, omwbn-
clen hun voeten met doeken of liepen blootvoets,
z.oekend clerizandigen ziiwgg langs de kasseien.
De ransel \{@og zwâar, de jas omsloot te nauw het
llrarme lichaam. Riem van gev/eer en patroon-
tasch neep in het teer geworden vleesch.

Piof, hier kletterde een 'ùiieggeworpen rvapen op
de steenen, daar botste een schop in de gracht, of
een ransel, dien men straks toch weer zou *isÊen,
oru, er het bonzend hoofd op neer te leggen.

Voerlieden sliepen op hun paarden of kaissons.
Slap hing de teugel in hun hand. Och, de dieren
hadden slechts de lange rij te volgen,, altijd
maar recht door, steeds verder.

lVlannen stortten bezwijmd neer, een dokter
snelde toe, gaf een opwekkend middel, liet dien
ongelukkige everi rusten op een wagen, tot hij
weer plaats maken mo€st voor een ander, somrri-
gen kropen in een gracht of achter een struik,
strekten het lijf uit, sliepen in. O slapen, slapen,
er mocht van komen q'at er wilde ! r\laar ze kon-
cien niet meer, elke stap was een marteling, een
foltering door de leden.

Er waren er die in een hoefje verdwenen. Ze
kwamen wat iater buiçn in een havelooze
broek en jas, en kozen een wègje door de bos-
schen naar het Noorden, naar Nederland. De be-
koring wâs zoo jroot. ÉÀige stonden **, 

"omen keerde het oorlogsland en heel die ellendige
loopbaan van oorlogsman den rug toe.

Ik zag een groepje aan een kruisweg staan.
Een gerucht liep, dat de vijand daarverder in
Stekene vetscholen zat.

sDeze rvegel leiclt naar Holland>, zei een jon-
ge man. a Willen we? ))

Hij keek zijn makke,rs aan, maar allen weifel-
den.

Ik zag uit een huizeke een vrouwtje komen.
Zij had de aarzeling bemerkt en alles begrepen.

< Neen, neen, niet langs den wegei l zet ze,
tt Doet dat niet, jongens... uw weg is aldaar... l

En ze wees de groote straat.
En cie soldaten vroeÉîen niet meer, maar ge-

hoorzaamden den wenk van het oûd moederke.
Zoo fiokken de troepen voort, altijd maar

voort..., omstuwd door vluchtende burgers, gan-
sche gemeenten met rijtuigen, wag:ens, karren,
met allerlei bagage en gepak.

Ën de soldaten dachten aan hun geliefden, die
ze achter lieten, ginds in Wallonië, in Limburg,
Brabant, Antwerpen.

Naar Frankrijk ! Rust daar !

Maar dat was tevens het afscheid van Be{siê
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su van huis I &n dan die outmoodigende gedoch-
te, dat men het eigen land open moest laten lig
gen voor den vijand.

Voort toch maar I

Àis er een stoncie rust gegeven'wercl, zakten
alletr neer en velen sliepen dadclijk in, daar waar
ze vie en, op cle bloote keien, in slijk, aan clen
rarrd van <len weg. Zoo vergat men een wijle de
vennoeidhei,l en den honger I

. O die honger I I)9 reserve-leverrsmidc.lelen rva-
ren op. De clorpen die men doortrok, schelerr
reetls vooraf door een zwenn sprinkhanen be-
zocht. I)e winkeis storrclen da.ar grijnzènd raet
irun ledige schabben en kasten, de mannen en
vrouwen hielclen hun de,uren rnaar gesloten.

l{en trok iapen uit het veld, maar hun vv-ater-
achtige smaak verflauwde nog dB maag. Men
lrraaclde aarclappelen in een haàstig aangestokén
vuur, cloch eer ze gereed waren, kwam het bevel
ttrt rrertrek.En toch zettemen gretigde tanr.len in
r1e half rauwe vrucht. Gelukkig hij ciie op een
hoeve nog eerr homp broo.d wist te bemachtigerr
en een slok warme koffie I

Ën dan clie nachten I Vroeg zonk c.le avond en
met rle cluisteruis daalde ook de angstwekkendc
geheimzinnigheid over dit land, mei zijn hagen
e"n door heesters omzoomde velden. De wegen
clcor de sombere bosschen scheneû de openingen
van holen, waaruit elk oogepblik de.sterke, goed
uitgeruste, flink gevoede vijand dagen kon, om
rle afgematte troepen te bespringen.

De officieren zetten hun mannen tot spoed aau,
schenen zelf onrustig.

ll1-sterieuse bocLen krvamen uit velclrvegeis in
,ie flar.rk met berichten van clen Scheldeoever.

I)e Duitschers waren over 't $'ater, bezetter-t
Lokeren, zou<len c.len aftocht bclemrneren, ruk-
ten reeds op met lreel geschut en <lie helsche nri
trailleurs, well{e kogels zaaiden. E1k geritsel, hct
ruttc'len cler vallencle bladeren, het slaan der tak-
ken, het piepen vân eer hoevepoort, scheen ver-
rlacht. Kno,twilgen, palen, molenwieken kregen
fantastische, redrochtelijke vorrnen voor de af-
gem.atte, gefoltercle geesten.

Dikri'ijls ontstoncl een paniek, en solclaten ren-
den dan in hun schrik juist naar de plaats van
waat ze't gevaar vreesclen. De officieren herstel-
den cle orde, moecligclen hun manschappen aan,
maanden tot volharcling en beloofden rust en vej
ligheid.

Er waren ook strijders die steeds bedaard ble
ven en het voorbeeld gaven van harclnekkigheid
en volhoudingsveûnogen door nog te schertsen
en grâppen te vertellen.

l\{en vond er echter ook, die vloekten en kner
sten en van verraad spraken.

tr 't Is altijd 't zelfde geweest r zeiden ze met
haat in den blik en in de stem. ( Verkocht wer-
den we bij Lult en Namen en nu weer bij Ant-
werpen ! Hoe lang gaat dat valsch spel nog ,rluten.l

Allêrlei legenden in verband daarmede declen
de ronde. De Koning had van sommige opperof-
ficieren den sabel gebroken en anderen laten fu"
sil.leeren. Sommige afdeelingen wilde hij niet
meer zlen.

8n die zûo oarechtvaardig sprsken, wisten Urc{
dat zij veel gesneuvelde oversten err slakkers
teitelijk beleedigden, maarr dat alles was het ge-

volg van ontmoedigiug en van eeo verbergen der
lvaarheid.

Want steeds had men leger er volk deu tqe-
stand zeer schitterend voorgesteld. <r Alles gaat
goed D, herhaalden de bladen naâr iflgeving de-r

overheden to vervelens toe. Steeds werd de vij
and achteruitgeslagen en altijcl \ryaren de boud
genooten nabij.

En nu eensklaps deze vreeselijke ontg'rxrctre'
ling : De val van Antwerpen, de vlucht van het
ieger... en het groote onbekende !

De Koning en cle Koningin waren bij de troc'
pen. Den laatsten nachtr voor ze de kust bereik-
ten, ovsrnachtten ze te Eekloo, het anders zoo
rustig stedeke van 't Meetjesland, nu vol bewe'
ging en woeling. Alle gebouwen sn huizen sta
ken vol soldaten; wagehs, karren, geschut ver-
stopten de hoofclstrâat, eelr deel van cler we.g
Gent-Brugge.

Reeds vroeg trok den volgenden morgerl onzc
vorst verder. Hij reed te paârd, begeleid tioor
zijn staf en volgde den ouden Brugschen binnen-
weg, door 't land dEr voormâlige bezembiuders
vau Kleit.

Een der bewoners van deze zoo vteedzamc nog
geheel naïeve streek, waar weinig vreendelingen
kwamen, vertelde ons:' u Wij stondeû.voor ons hutje. Daar waren zui-
ke weemde geruchten en wij wisten niet wat wo
moesten denken. We hadden het kanon vaa Ant-
werpen gehoo,rd, maar konden niet gelooveu,wat
sommigeo beweerden, dat het met de veste ge
claan rvas. Dat het voo( ons met den oorlog niet
al te goed grng, ja, dat begrepen we wel. \Ve
haclclen in onze streek de garde-civiekeu van ver-
schillencle steden gekregen en tlat getuig<le ù'el
van vordering van clen vijand.

Dien morgen dan zagen we door de dreef rui-
ters komen. 't Waren oversten, dat merkten we
wel. Al met een keer zegt iemancl nevens mij.
ru't Is de Koning, daar die voo'rstel. 'k Ver'-
schoot clanig en keek, en ja, ik herkende herl van
zijn portret, want ik had hem nooit in levende
lijve gezien. IJij zag er triestig uit. Onze mutserl
gingen natuurlijk als van zetf van't hoofd. En
cle Koning groette ons genegen en reed voort. En
zie, 't was of er al met eens achter hem een groo-
te leegte viel en of't land nu open lag voor derr
vijand. l

Eenvoudig en freffEnd verhaal toch I Ja, ieder
had het gevoel van die leegte en het onbestemde,
het vage. Wat ging er nu gebeuren? ,t Was of
België een oogenblik ophield te bestaan.

rrDe tranen sprolrgen ons in de oogen,vervolgde
d.e man, afstammeling der Kleitsche bezembin.
ders. Maar we schepten weeral moed. De Koning
gaat weere keeren, zeiden we, en 't land zal dan
vrij zijn. Onrecht kan niet bestaan. D

Hacl hij aan de geschiedenis van zijn vâderen
gedacht, hij had er kunnen bijvoegen: < De
Koning zal ons den zegelring der bevrijding
brengen. l Want dat naieve bezembinde.rslaud
harl zijn schnonc o'r'erievering: . Zekercn avond.,



-484-

Kaart van den aftocht.

't rvas irr <le middeleerttwen, klvaur ecll heer (lool
het bosch van Kl.eit gereden. Hij scheen ver-
rioolcl. 't degerrcle en het stortnde en de rnart
snakte naar rust. Hij klopte âân een der hntjes
en dadelijk deed Inen open. De bezembin-
der en zijn vrouw vroeg'en niet, wie de vreemde
ling was of van rvaar hij kwam, maar zetten henr
een avondmaal voo,r, sober wel, doch van harte
gegund, en stonden herri hun bed af . De gast
koutte nog even en vroeg aan de'lieden, hoe het
grng. u Och, dat het rijs maar goedkoopet ware ))

antwoordde de hutbewoner, ( we zouden niet
klagen. Maar de boschwachters' van den graaf
flaken het ons zoo lastig en, als't niet betert
moet ons bedrijf te'rtiet. )) '

's Morgens vertr<rk <le gast, geheel uitgertlst.
Voor hij weg reed, toonde hij aan de nederige
meuschen zijn ring en sprak : < Gij ziet dit wa-
pen. Ge zult het weldra nog aanschouwen. 'Bn
Loudt maar goeden moed. r De lieden begrepêIr
clen zin diet woo,rderr uiet, maar in den namiddag
k'u'r'aru eerr ruiter uit Brugge en hij legde een pel'-
kament op tafel. Er hing een zegel aan, dat het-
zelfde wapen droeg van den ring, <loor den gast
getoond.

rr Gij hebt aau den graaf zelf gastvrijheid ver"
leend. Er deze keure is uwbelooning. Gij m uw
dorpsgenooteû rnogsri in de bosschen kosteloos
rijs snijden tot aan den derden knoop, en nie-
mand zal u nog hinderen. Dit is het zegel uwer
vrijheid. ))

Zoo luidt de overlevering. Grooter nood was
pg over het land gedaald, dan de bbdreiging van

een eukel bcclrijf. Maar rttelt.leefde iu lret ver-
trôuwen, dat de ruiter, die door het laud vqn
Kleit Westwaarts reecl, aftrekkentl met z,iju leger
voor de:r overmachtigen vijand, ook eenmaal
weer: de bevrijding brengen zou.

Doch nu was de toestancl somber, ook in dit
land van het oude Àfaldegem, dat altijd zijn graaf
getroll$/ was gerveeÉit. Werd tret daarom niet
rt Maldegem, het getrouwke )) genaâmd.

Ja, ik zag er in die dagen <xrk lafhartigeu.
Een schreef met krijt op de poort van zija huis

in het Duitsch a lVij hebben altijd z.aken met
Drritschland gedaan. r Nog anderen waren ge-
reed, om da<lelijk den vijancl te vleien en te die-
ilen zelfs.

Maar zoo was niet het hart van 't volk.
O, die aftocht ! Wij hebben hiervoren reeds cle

groote vlucht der burgers beschreven, de uitwij-
king naar Nieuw- Namen, Klinge, Sint- Janssteel,
Koewacb,t, Westdorpje, Sas van Gent, Filipinne,
Yzendijke, Sint-Kruis, Ede, Aardenburg, Sluis,.
alle Nederlandsche grens plaatsen, die de eerste
kalvarieoptochten zagen.Verbeeld u dao die men-
schendrornmeu tusschen en achter de duizenden
soldaten met hun bagage ! En ieder was gejaagd
om voort te trekken; stoeten moesten elkaar
kruisen op smalle wegen, en steeds maar werel
rle verwarring grooter.

Dienzelfden morgen vertrok ook cle Koningin
uit Eekloo. Met een hofdame réed ze in auto
langs den grooten weg naar Brugge"

l{abij Balgethoeke werd ze door burgerwach-
ten herkend. De mannen snelden naar de auto,



-485-

De IJuitsclrc tuariniers te Oerrt.

kentlerr geett <.rrt.le trteet, z'"vaaitlett tttet cle lrot:deu,
ile arrnetr, trret z-aktl<-rekerr en juichtett cle vorstitt
toe.

Ëlisabeth liet tle auto stilhoutlett eu outbtxitl
eetr luitettattt. Zij overhaucligrle ltettr tl<nzett si-
garetterr voor rle wachten, knikte ontroerd'.. ell'
rcttc: haal reris voort, clie rlroevige reis naar het
rrnhekenrle, \rcr(.lcr stecds tzatr lrct volk, lvelks
z-aak rle lrarc'"vns.

De waclttct.t begecrtlerr tlc sigarcttelt tc bcu'a
rerr als een treffcnclc gcclachtettis.

I,aten lrtij rlu eens nag'aall , hoc tlc viiarttl tlictr
te r.usto(-ht trachtte af tc srrijtlcrr .Dat hij bij Dett
,ler.nrorrtle ctt Sclt,r,-xtaarcle over tle Schetde droltg,
lrebben rvi.i rcccis bescltrevetr. lle ii7" lan<lweltr'-
l,rigarlc lrotste <1cn {1" Okt(}ber ten Oostcli vatt
l.rilq.1ç1y ol) ollze 6" tlirtisie , tlic tlcrr tcgenstatt<lel'
in beclu'artg lrieltl. Den tolgettcletr drg was lrct
t'erste kat'abirriers <iat tlen oprnarsch traclitte tc
lrçç111,i11oç11. Zc uroesterr echter rn'ijken en tlc
I ) rri tsclrers I rczetten I,okeren.

l)e 4uErsatz <lir,isie die cle Schelrle bij Schoon-
aartle overgestokcll was, voegc.le zicl-r insgelijks
lrij tle i]7o lirigatlc en aftleelingen verspreid<letr
ziclr rioor \\iaasiaucl en beschotetl er de achter-
IroerJe rran de 2" legerdivisie te Moerbeke en cie

laatste tr':itrcu cler Engelsche fusiliers te Klein
Si naai.

Drle 2" clivisie, n'elke 't laatst rrit Antwerpen
vertroktierr was, had een gejaagcierr marsch" Dc
soldatcrr tloclttctr eenige uren rust nernen teVra'
eellc', nlaar alarmeerencle berichten kwamen ilr,
r:n llerl dreef de oververmoeicle mannen weer-op,
in de richting varr Selzaete langs l{oerbeke en
\!'aclrtebeke.

Aan cle eerre zijcle o,p clen zijweg stapten dcr

llclgen, op c1e andere cie Britten en-tusscien ùen
solfrlerr duizenden vluchtelingen.

Ook cleze gebeurtenis maakten wij mecle. Het
\vas een zonnige namiddag. Weemoed hing over
het gewest, clat in vredestijd den tuin van België
heette. Wij liepen met een zonclerlinge groep
rrretle: soldaten van allerlei regimenten, gezon'
clen en lichtgewonden. Pas waren rve Stekene
voorbii, wart de aJdeelingen marcheerden langs

l)c Dtitschc rnarittiers te (lent.

gelijklot-rpende lrt-rofcl- en binnettw'egett, of ,laar
klonken schoten. W'e liepen recht op ee,1 iros,:irit'
:ian, waarin de vijand zieh genesteld had.

Nog zie ik rle voorhoede tlet' l<olotoe tta.at'

rechts trfzwaaiert. Een panit'li 'tttstoncl. Geetr
oversten toch leic{clerr tleze gll)elr. Geen stent
l<lonk om cle ontsteltertis te lrtrzn'eren. Vluchte-
lirrgen wierpen v;rrr hun \i/agetls, matrassen,. kus-
sens et andgrr, rrreegen(lr1len goederen om
strellet te kunnen r-ijden. \tt'ouu'eî gilden err

schreiclen. Welk cerr venvarrinrr. Allen wilclen
rraar c'le gr-ens, rlier dichthij nas. \''elen kelclerr
ct-hter de juiste richting ttiet ett doolden heen en
rveer. Maar liecierr r'ler stleek hodetr zigh als girls
aan en v/at later $/aj:ett (i(.X) srrldatetr lrii Koe
wacht verzarnelcl.

I{e,t gros der 2* divisie werd bij Xloerbeke ge
lrombardeer-rl: De D'uitsr:hers waren met geschut
uit Lokerel rraar Ëxaarde <4rgerukt. Generaal
I)ossin rrr zijrr offir:ieretr slaagdeir et toch in hurr
<livisic, tl.rol de gerraariiikl zorrc tc br:trrgen, rnaar
tle rioorgzrrg was zeer uaitrv geleeËt.

I)c Britten , lrarlclerr ziclr iutusschen van de
tr,r'ee'cle divisie mocteu scheitlerr. Zij zouden irr
het klein station rran Sirrt-Clilles treinen vincler.
O<ik dit <lorp stond geheel overhool). De laatste
lrrigade geraakte niet rrerder nreer rlar Klein
Sinaai, waar c1e trcin be.schoten en rle lokomotiel'
c'lrxrr een granaât geraakt nrercl. l)e nlan.ne11 m()e
stcrr uitstijgen. Ongeveer I50() knnden nog rle
grcirs bereikclr, rlraar een vrii taltijke .qrrrcp viel
dcn vijancl irr lranclen crr wer<.I .qevâng'en geno
men.

Voor cle l3elgen r.r,as al lret gevaar van afslii.
den echtc'r nog,rriet geweken. IIit Lokeren nrk
ten ook Duitsche troepen naar I,oochristy olr irr
de richting van Gent. Tegelijkertijcl marcheerd,e
rle 1" Ersatz.-clivisie en ilc 1" landwehrbrigade van
Aalst naar Gent. Bij l{elle,, Gontlode err l,errr
berge stootten zii claar oçr cle Belgen en bontlge.
nootcn.

Gcnt toch moest eenigen tiicl vercledigcl wor -

den, om.clen aftocht van ons velclleger te bescher-
men. llet het vroeger te Oordegem gesloten ver-
drag kon geen rekening geho,uden worden. Dat
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was eeuvoutlig eon ctvcJeê.ttkurulit gcwcst [uF
schen burgemeester Braun elr generaal voll
Boehn.

't Was nu niet om Gent zeif te doen, natuur'
lijk. De stad zou open blijven liggen, zoo gauw
als de terugtocht van onze tïoepen verzekerd
was.

De Belgen en bonclgenooten konclen maar re-
kenen orp gelegenheids verdedi gingswerken. want
wâ1len of forten bezit Oost-Vlaanderens hoofd
stad niet.

Het Belgisch garnizoen onder geueraal Cloo-
teu bestond uit acht eskaders kavalerie, de 4"

brigade van generaal Scheere, een brigade vrij-
willigers; een eskadron gendarmen, Dan waren
aangekomerr twee regimenten Fransche f usilier:s,
mannen van a<lmiraat Ronarc'h en dc 7u Engel-
sche divisie van g:eneraal Cappers. De Belgen had'
dsn aan den Oostkant van Gent loopgravet ge-
do ven.

Men voorzag een hevig gevecht. Generaal
Pau, die de schikkingen nanr eu aduriraal Ro-
narc'h, die ze uitvoererl zou, maakten zich daar
ôver geen illusies.

,t Groet deze heeren >, zei de generaal tot zijn
staf, op de vloot-officieren ,wijzcnd. rt Cij zult
hen niet rneer terugzien. l

Zijn deze woorden niet terr volle,bij Gent be-
waarheid, een week later te Diksmttide, waar rvij
cle fusiliers nog zullen ontmoeten,werdeû ze ruaar
al te vreeselijke werkelijkheid.

Zeven treinen hadden de Franschen aânge-
bracht. De gansche bevolking van Gent iuichte
<1,e bondgenooten toe. De troepen logeerden
eeni.qe uren in c1e kazerne Leopold, de Cirk, en
den Vlaamschen Schouwburg.

Een zeventienjarige fusilier van Plougastel
I)aoulas in Bretagne schreef naar huis:

rr D,en dag clat wij te Gent aankwametr, werden
we bijna in triomf door de Belgen rondgedragen.
Het zijn brave lieden met een goed hart en zeer
mi14. Zij de'elden oncler ons sokken, halsdoeken,
onderbroeken, brood, konfituur en sigaren uit. )

Een ander schreef i
rt Wij zijn hier te Gerrt aangekomen na 24 uur

trein in een beestenwagen, bevroren, doo,reenge-
schud, dwaas. N{aar welk een geestclriftige ont-
vangst ! Ik ben in <le Cirk gelogeerd en na eel1
goede waschpartij, geschoren en flink afgebor-
ste cl te zijn, na een glas bier en een sigaar, zijn
al cle ongemakken van de reis vergeten en met
vreugde roepen we <Vive la Belgiquer, bij al
de toejuiching'en, waarvan wij het voorwerp zijn
en ik geloof dat allen roepen en schreeuwen.
flerrt is zeer zindeTijk en schoon. Men spreekt er
F"ransch en Vlaamsch. Alles gaat goed en't za7

noq beter g'âan, D

I'Iaar toen wâren die jonge Franschen nog uret
in het vuur geweest. D'e meesten hadden slechts
een onvoldoende opleidiug ontvangen.

Ook de afgevaardigde Geotges Le Bail schrijft
in zijn boek rr La Brigade cle Jean Le Gouin r :

a De ontvansst der mariniers te Gent zal voor
hen onversetelijk blijven. De bevolking geeft
hun overvloedig van alles. Tijdens den marsch
tloor de stad, vormen inwoners de haag, ontbloo-

ten het hoofd en roeperr a Vive la F'rance I r tcr
wijt de l\Iarseillaise weerÉialmt. ))

< Welke brave lieden ! 't Is niet te gelooverr
lroe gaarne wij hier gezien worden. fk zal eerr
blijde herinnering aan dit land bewaren r, neld-
cle de jonge L. van Quimper naar huis.

Den,9" Oktober klonken reeds om half-vijf
sigaalen.

Onze vrijwilligers brachten dien nacht in de
loopgraven dooç. Achter hen lag de stad, het
oude, schoone Gent der Artevelden. Wie de ge-
schiedenis kende, moest op.dien stond aan Be-
verhoutsveld, Roosebeke, Gaver denken. De
vaderen hadden toen a1les voor de vrijheid geof-
ferd. Tragische tijden toen. Men bezweek voor
d,e overmacht. En nu?

O.vluchtelinfJen van Antwerpen vertelden ook
slecht nieuws. De veste gevallen, het leger op
den terugtocht, de bevolking naar den vreemde I

En de vijand, de machtige vijand, met zijn
monstergeschut, naderde !

Zot dan weer recht voor geweld bezwijken i'

N{aar dan rees vertrouwen.
Ais slierten van het gejuich, riat in <le stad cie

I.'ranschen begroette, wâren tot hier gewaai<1 .

I)aar was hulp, daar wâre11 de Bondgenooten,
op wie men zoo lang, zoo vurig gehoopt had.
En Engelschen naderden ook.

Nlisschien keerde, nu de nood zoo hoog was
en gansch België schiêr onder den voet geloo
pen werd, het lot.

En de morgen lichtte I Daar kwamen de F'ran
schên naar den Zuid- en Oostkant.

De jongens van Bretagne, La Rochelle en Ar-
cachon zagen hef voor hen rtreemde, teere, zcxr

schoone landschap, dit rijk der bloemen.
rr Wij stappen langs prachtige begonia-veldeu,

waarop wij misschien gaan sterven r, teekende
de fusilier R... in zijn notaboekje aan.

ru Sterven tusschen de bloemen, als jonge
meisjes, vreemd avontuur voor mariniers, zoo-
als men zich deze gewoonliik voorstelt, met door
de zee verweerd gelaat ! I![aar toch, hoe weini-
gen beantwoorclen aan clat beeld. De meesten
dezer rekruten hebben heldere oogen in een ge-
laat, dat nog niet bruin is. 't Zijn knapen. kin-
rleren schier, u

A"dmiraal Ronarc'h inspekteercle het terrein en
onclerhandelcle met zijn luitenanten: een deel varr
het trvcede regiment (kommandant Varney) ging
zich opstellen, tusschen Gontrocle en Quatrecht,
en liet een bataljon in reserve ten Noorden van .

Me1le. Een cietachement van iret eerste regiment
(kornmanclant Delaye) .marcheerde naar stellin-
gen bij lIeusden, m€t een bataljon te Destelber-
gen. Ronarc'h hield twee bataljons en de rnitrail-
lcurs-kompagnie zelf onder de hand, om hen
rlaar irecn te sturen, waar ze het meest nooclig
zoucien blijken tc zijrr.

I)e korivooien, uitgenomcn de ambttlancics,
bievqr achteru'aarts, nabij cie stad.'t Was een
voorzorg in geval van snellen terugtocht, docir
n'aartoe de adrniraal niet licht besluiten zou,
v(tôr zijn taak, de Duitschers eenigen tijd op te
lrouden, afgeloopen zoa zijn,

Onze Relgen bezetten Lemberge en Schelde-
rode. Onze batterijen wâren te Lindenhoek; een
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gehucht van Melle, opgesteld en bestookten de
I3gen. Onze wielrijders deden verkenningen.
Zij signaleerclen ,vijandelijke benden te {ua-
trecht en te Iæ,ochristy; de eerste groep k*am
uit Aalst, de andere uit Lokeren

Het gros van het Duitsche leger bleef te Ant-
werpen, en generaal von Beseler beging daar
een fout, waarvoor hij later zwaar beoordeeld
z,ou worden.

't Was voor ons een groot geluk.
Generaal von Beseler hield liever zijn intocht

in de leclige stad en liet zijn duizenden mannen
ilefileeren langs gesloten huizen en door verla-
ten straten.

't Was of z.ijn tambours in een uitgestreki
kerkhof roffelden, en de klanken der pijpers
haclclen een luguber geluid.

Welk een uitkomst voor de verclerligers van
Gent, dat de generaal, die nu. in de blà<len der
Heimat de rr vestingbedwingér l werd genoemcl,
niet mct zijn vollc maclrt dc toch maàr luttele
troepen op 't lijf viel !

De Duitschers uit Aalst kwamen rond den
rlidclag, bij Quatrecht, met de Fransclien van
het tweede regiment in botsing. Zij stormden
aan, maar een geweldig salvo brak al dadelijk
trun élan-

r< Ze vielen als kegels r, schreef een fusilier.
Maar de vijand vclgde zijn ger,r,'one taktiek;

hij week, cloch keerde rinet een grootere macht
terug, en kommanclant Varney achtte het ge-
raadzaam zijn reserve uit Melle te roepeu.

De Franschen weerden zich als duivels. De
tegenpartij stelde op 800 meter van hun loop-
graven een kanon op, dat reeds na zijn vierde
schot alle bedieningsmanschappen en paarden
verloor.

De aanval duurde tot zes uur. Er waren wei-
nige verliezen, toen de avond viel.

Blijkbaar aarzelden de Duitschers, niet we-
tencl welk een macht ze tegenover zi"ch hadden.

De vijand versterkte zich op zijn terreirr, groef
z.ich in, nestelde zich op hoeven en achtei ha-
geu, en rekende op nieuwe hulp.

Kornmandant Varney was echter op zijn hoe-
de. Streng verboo<l hij aan zijn mannen hun
plaats te verlaten. Eten zou men wel, wadireer
men kon. Trouwens, er was niets.

< Pas tegen middernacht >, schreef de fusilier
R,.., ( kon ik mij wat brood verschaffen. Ik
boocl een stuk aan mijn kommanclant aan, die
het gaarne âannam. ITet weer u'as koud en voeh-
t_ig, en daarbij cle nacht zeer d,onker. Alleen bij
Quatrecht hing een gloecl : cle vijanrl' had er, bij
wiize van faklrels, twee hoeven in brand ge-
stoken. ))

Varney harl tvijs gehancleld op zijn hoede te
zijn. Om I uur, dien avond, barstten lichtgra-
natea bij cle loopgra.1'en uiteen. De vijancl had
versterking gekregen. Bij het schijnsel, zag men
rle Duitschers als ratten langs hagen en huizen
loopen. l\{en schoot in clen hoop en zag er velen
lallen, maar ancleren namen hun plaats in. De
tegenstand,er rvas imrners roekeloos met zijn
rnenschenmateriaal, hij ontzag geen levens.

Ën hij naderde meer en meer.
De komurandant wilde ziin kleinc schare njet

nuttelo<x aaa den aanval van een overmacht
blootstellen, en tæval Gontrode te ontruimen en
zich achter clen spoorwegdijk op Melle terug te
trekken. Bij deze beweging verloor men eenige
nlannen,

De nieuwe positie was uitmuntend. De vijand
naderde nog, maar eensklaps openden d Fran-
schen een hevig vuur op hen. Dan voerden de
fusiliers een chârge uit en sloegen de Duitschers
een heel eind terug.

Zoo werd, het vier uur in den morgen, Een
patroelje ontdekte dat Gontrocle en Quatrecht
ontruimd waren. Zoo verschrikt was de vijand
voor het staal, dat hij zeifs zijn gewonden ach-
tergelaten had.

Een honderdtal lijken lagen v66r de linie.
Gent had dien nacht liggen daveren. Maar

nieuw vertrouwen werd er gewekt doôr de aan-
komst der Britten, die even geestdriftig ont-
haald werden. Ee bewoners bewonclerden de
vlugge, wel uitgeruste soldaten, die met veer-
krachtigen stap voort marcheerclen, al zingend
het bekend.e lied: < It 's a long way to Tippe-
fary D.

Ook de Franschen begroetten met'gejuich hun
wapenbroeders.

rr Jean Gouin kon het dadelij'k best met John
Bull vinden, vooral als het gold samen den I\Iof
op zijn snuit te slaan r,, schreef een oude ma-
rine-dokter.

De zevende Britsche divisie vyas te Zeehrugge
gelaod. Dat verwekte daar de grootste belang-
stelling. Van alle zijden kwamen bewoners en
vluchtelingen. samengeloopen. Genclarmen hiel-
den hen echter op vrij verren afstanrl. want
men begreep ï/e1, dat er vijandel;jke bespieders
oncler de menschen wareo. En dat is later ge-
noeg uitgelekt.

Tusschen de 'duizenden zwervers liepen de
spionnen vrij veilig, en ze maakten er ruim ge-
bnrik van.

Later las ik in een Duitsch werkje, hoe de
schrijver er van vertelde, dat hij in die dagen
kalm van Sluis naar Brugge wandelde en hier
den aftocht der soldaten afkeek.

De zevende Britsche divisie stond onder het
bevel van generaal Cappers, die nu de Fransche
brigade onder zijn kommando kreeg.

De afdeeling van kommandant Varney werd
door twee bataljons der Engelschen en door de
Beigische troepen versterkt; zij kregen bevel,
hun stellingen te houden.

Tegen clen middag deed de vijand, echter zulk
een harclnekkigen aanval, dat men weer tot ach-
ter clen spoorwegdijk wijken moest. En opnieurni
had een offensief plaats, een mitrailleuse-beschic
ting, gevolgd door een charge der Franschen,
zoodat de tegenstander als gisteren afcleinzen
rnoest.

De nacht bleef verder rustig. 's Morgens wer-
den cle troepen afgelost. 't Was nu Zondag. Ën
nog wâs het stil. Veel rnannen gingen ter kerke.

a fk woonde de mis bij in een kleine, lieve
kerk l, schreef de zeeman F..., van l'fle de
Sein. rt De dag ging goed voorbij. 's Avonds,
na het âvonclmaal, gingen we slâpen. Pas lagen
we in het stroo, of .'t was:
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IJe Seltel<lekatlc rriùt ltct tuttscntn t T{et Stccnri, na tletr aftoclrt van het l}clgische lcger

', Ieder overeind ! l
I{et bevel tot den terugtocht was gegeven. Dc

rrijand had zulke versterkingen ontvangen, dat
men met 6.000 Verbonderren tegen 45.000 Duit
schers stond" Zulk een strijd kon men niet aan.
binden. Bovendien wâs langer verz.et nutteJoos.
Ile aftocht van ons leger was verzekerd.

Om 5 uur in den namiddng ycrtrok onze vier
d.e brigade. Twee uur later volgden de Itran
6ehen. Dtan, om 9.uur, onder het vuur der Duit
schers, de Engelschen.

Mefl mocht bovendien clerr vijaucl l{een voor-
wendsel verselraffen on Gent te bombarcleeren,
rlat immers niet verdedigcl zou rn'orden. TIet Bel-
gische leger had 48 uur voorspror-rg. De Fran'
schen hatlden I <1ooden, 39 gewonden en eqn ver
miste.

De Duitschers verloren aan gewonden en doo-
tlen 200 man en 50 gevangenen. Onder de geval-
lenen der vlootbrigade bevonrl zich de scheeps-
luitenant Le Douget, die met zijn kompagnie in
de loopgraaf merrvuurd€ tot bij het wijken achter
<len spoorwegdam een kogel'hem doo'delijk in het
hoofd trof.

De Duitschers ware:r aarzelend geweest, wânt
ze vreesden een hinclerlaag en daardoot verloren
ze veeT tijd. En toch hadden ze in een onstuimi"
ge beweging als een wilde vloed de zwakke af-
deelingen mee kunnen sleuren.

De Franschen hadden bevel twee,clagen stand
te houden; ze bleven 62 uur.

Orrk die telugtocht wâs !1og rnerethjk. i\rl.en
rrrtlest zich.vao <len vijand los uaken en n'errl
rlireir dez.en van alle zijclen hespierl. Generaal
(iappcts gelastte een nachtelijken rnarsclt naar'
Aalter. Ilcrst vcltrokkerr cle konvooicn, rlan de
tr'(rel)eri in de volgorde, u'elke we aantluiclclen.

rr't Was cel rlroe,vige toclrt e.loor Clent. Ën toch
u'erdcn \\,'e wccr toegejuicht, schreef ec+n frrsi
lier, temeer toen cenigen onzcr Duitsche lrelmerr
toondetr. l

lllaar een ancler getttigt ook en c.lat was zeer be-
st'ijpelijk : -

< Angstigc bulgers stelien allerlei vragerr, als
,, Waarheen gaat ge? Is hct een tenrgtocht? r Err
wij hadclen orcler te vertellen, clat we in ru*t
kwamen en afgelo,st \ryaren. 't Was pijnlijk na
tlie leugens te hooren roepen (( Vive la FrancA ! r,

M.atrozen kreger tranen in cle oogen en voeldel
lvo'ecle in 't hart - en dachten : < n{orgen zult gc
dat niet meer kunnen roepen, de Duitschers zul'
Ien het u verbieden. l

De Engelsche divisie dekte clen aftocht, clie nir
volvoerd werd langs Drongen, Meerendree,
Hansbeke, Bellem, Aalter.

De officieren weigerden in de auto's te stappcn
om naast de vermoeide mannen te gaan en hun
moed in te spreken.

Nlaanlicht 1ag over Vlaanderen. llen legcle .31

kilorneter af en toen de dag daagde, had men
Aalter bereikt.

De dooden wareo eerbiedig Tt MeUe tregraverr
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l)c eerste l)uitschers o1t

,l,xrt'dulr a:tlitror:zcniet varr ltt,t 2" rtgilneut, alllté
[,r' Helloc,,.

l')err volgenclen clag trol< urcrr llaar Thiclt.
Zoo wilren er lneer trocpert op tlc rvegen \rll'll

ïlaartcleren, llog (iuizell(len irfgc'1uatteu, \\'ielt {lc
lerrrroeidheitl over de leclen hing.

lJc viiarrd zou r,olgct.tr{aar reeds zlvierrrcn r-er-
kenners rorrd, als geheimzinnige gestalter... <1c

rrlrlancn...
Waar cloken ze al niet oyt? Ze \\,ârcn daar in lret

\\testlantl de rroorboderr r,arr 'het dranra.
llet die uhlarreu gcberir-tlor toch ook wel ver-

rnakelijke toonedlen. Dicht l)ij Ruiselerie rrristt,
eerr lnet nrl een kip, clan cen koniirr en aan hct
zn'art irlekje op den gronrl rnet asch, aan pluinrtn
crr blocd, tagltij, dat dc clief zijrr birit ter plaatsc
getl'arlar lratl. Ook wâs er aân eelr ller:enboonr gc-
schrtd, n'ant elken ochtentl lagen er r.ruchterr
rr'rrri rlen stanr.

f)c laurlnran besloot zekeren nacht te walicrr.
\''oortdurend hestolen worclen, rvas niet lan.qcr tc
vercit-agerr err gaf zulli eerr orrhehage,liik gevocl.
I'Iij z,ag ben'eging aan celt stroomijt; een lnatl
krr'rop cr uit, schudcle aarr den boom en grng naar
liel lrol<. Dc boer iierkencle de qestalte .nnil 

"",lsolrlaat. rr Een Duit-schcr, een ulhaan voorzekcr ,r,
ïrerlacht hii met schrik eo hii wachtte u'el zich te
roeren. Den r-olqenclefl gilrs <1e lanclman cie gcrr-
d;rrrlen \:er$rittigen.
' < Een uhlaan ll zeiclen dezc verbaascl, err ze

nrocsterr eerst lachen om het vcrhâal.
Er q'as zooveel tlhlânenvrees onder cle men-

schen.
Màar toch, eenige clagen gele,clen waren er ge

weest en men had ze gevallgen genomen. Ër was
er een zll'âar ge\,\'oncl gen'orden en toen hadden
cle goeclige <lorpsmenschen tlog mecleliitlen met
hem getooncl.

Wie ureet clus of niet cen tlêr lierels zich uit dt,
voeten had kt'.nnerr rnaken en zicl: nu verstoptc.
De genrlarmerr gingen mee. Stil slopen ze flaar

u'aclrt aau,ic Schel,lr:.

tlc str,,c,rriit cn otnsittgcltleu t1ie. Ze slrrakcrt ttr-rg
qccrr woorrl, lriclclèn cle rvapens gereed elt eens
l<1nirs riep tle overste : rrT{om er uit,.geef u over l)}

Irleri oogcrrblik bervo<ig er zich niets. De geild.al'tll
herhaakle zijn bevcl, eu ja, hoor, daar rutteltlc
hct stroo en zag 1nelr ee11 hoofcl te voorschijn lio-
meu, cen bleek gelaat met van ângst laaien(lc
oogen, een grijze unifornr dan, r'o1 stroopijltjes.

rr I{arnaracl ll klonk lret smeekend.
l)e triilaatr r-erzcttc zich niet. Hij hatl intlerclaarl

tot cle bende lrchoord, mâar was kunuelr vluchtetr
c1r geeu uit\'veg meer ziEnde, had hij zich hier'
verborgen, in afwachting clat het leger volgerr
zou, want dat het koilen ging, claaraan twijfclcle
lrii iriet. D'e Drritscher werd nu gevangen getro-
nlcn cl'l clc historie naturrrlijk clruk besprokeri.

O, een lioekcieel zotl men vullen met al clie
ruhlaircn geschictlenissen in Vlaanclercn. En de
stoutmoetlige verkellners zwierven in clie eerste
Olitober<lagen zelfs tot lrabij l)uinkerke. De mai-
rc Terqnem, vernam dat er een groep op cêr)
hoeve tusschen de staci en Cassel gelegercl was.
FIij zelf was .qemilitariseerd en cliende zijn 1anc1

als kapitein. l{et anderen ging hij in een arrtrr
nret mitr:ailleuf op jacht naar de kerels, doch ze
n'aren al lvesr verder gestoven. En soms was het
nrocili.îk inlichtingen te verkrijgen, want cle vree-q
toor s'raak hield me,nigen mond gesloten.

Llhlanerr \/ertooncleî z.ich te Roeselare,waar zc
r)p c1e markt stil hielt1en, een kleine groep in eell
starl r:an 25.000 zielen. Ën honderdeÀ menschen
lieperr uit om hen te zien. De Duitschers lagel)
schurv met het hoofcl langs den kop van huil
paard, cien vinger aan het wapen, rnaar <1e bur-
gemeester, begrijpen<l welke vreeselijke gevol
qen een vijan<lelijke daacl kon hebben, bedaarc'lc
eenige orrstuirni.qe mannen die tusschen de mc-
nigte stonden.

flhlanen rcdor rloor Iscghem, trokken door clc
lrinnentvegen iarrgs tr{oorslecle. Een bur:geq die
per fiets van de Iepersche markt kwant, moest af-
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stat)pen en voor de bende gaan, anderen wefdên
bij hem gevoegcl. De Duitschers hadden wegwij-
zers noodig, want zij wilden vooral de dorpen
rzermijden \À/âar een brigade gendarmen lag. Te
Bixschoo e namen ze den meester, den heer A.
Deprez mee. D,eze moest zijn riiwiel halen. Hij
beweercle er geen te bezitten rr Jawohl r zeiden de
soldaten en ze wez.en naar het kenteeken op cle
deur, dat de onderwijzer konsuul van de Toe-
ring-Club was. Als men genoeg burgers van een
nieuwe gemeerrte had, liet mEn clie van een vori-
ge weer gaan. 's Avonds logeerde deze groep op
een hoeve. De boer en zijn gezin rn'etden in een
kamer opgesloten, "de uhlanen haalden stroo en
spreidclen het op den vloer, c1e burgers moesten
in hu4 miclden overnachten. Den volgenrlen mor-
gen trokken zij verder op en lieten hun gevange-
nen vrii.

Treffend is de beschrijving, die Cesar Gezelle
nver de uhlanen geeft. Wij halen hier een ge'deel-
te aan: (1)

rr Overal waar de uhlanen heentrekken, vliegt
de tijcling van hun aantocht als een schrikrnare
rrren ver voorop en slaat geheele streken lam van
onrust, waar ze voorbij getogen ziin, staan de
rrânllen uit, knametandEncl van ingehouclen woe-
rle, maar radeloos van ontzag, en de vtouwen met
bleeke wezens, in het deurgat, met de kinrlers
bachten zich en binnen : en allen staren tlen hoo'
gen steenweg op, met de vrees, dat ze terugko-
mEn.

Zeker is het dat die roekelooze verkenners, die
bij groeojes van vijf, zes man, zich wagen twin
tig, dertig uren ver langs wegen en straten, dorp
in en d-or:p uit, door rvond, en wei- en bouwlancl
gcen zachte lammeren zijn. Schuw zijn ze soms
als de gemsen. so{ns stout als de wolven, en bij
het eerste gertrcht, <lat bun ver<lacht schijnt,
schieten ze op, vatten hun ros, hun lans en hun
roe. Schuifelt cle hoofrlman, zoo verdwijnen ze
als sipten achtet heesters en hoogten, vluchten
en laten schieten on hèn. zonder vast om te zie'n:
schr-rifelt hij niet, 't is rlat er tijcl toe ontbreekt,
en elk ziin vel moet zoeken te reclclen. of tegen
hooqen nriis verkoopen.

Qo een arrond lien r.le l\'feerrensche kalsijrle btri'
lerr Teneren 7sr2rt vnn gaande en keereirrie volli.
C)D 't Tfooec. hr:t hcerc:np.oe<l der de Vinclrs, 1a-
.'cn qesûdsveltle rrhlanerr en doode rrhlanentreer'
r1en.

't \trras een zieke zotnerdag, de wincl dreef overIt geluchte diephangende rn'aterrnrolken en af en
toe gisote zwâre reqen rt'asschencl over <le kalsii
stcenen. De bosschen oo tt ÏIooee zaten n'egqe-
doekt in o.rijze rnistisheid, somber en geheim.
clien avond, a1s hine er de onrust en vrangheicl
rrnn de heroerde tiiden over oneensepakt.

Ilaar in clie bosschen ha<'lden zich cle trhlanen
rrcrscholen, claar had mgn z,e heiaaed en bescho-
lcn, claar had men ze', clooclelijk gekn'etsï. zien
trirrnetrhjnlien bachten de boomen. r'laar harl rrtr:rt
ze uitgehaald. stervcnd', en hun doode peerhen
laeterr, langs <le,n steenrreg vier, en op rle strrkken
rlfle-

1) rr De Deod van le4rc. r,

Er was dien dag beevaart van Iepe*ea naa;
O.L.V. van Dat{izeele. Ilet gevaar van de zçer
vende uhlanen had het getal vân de gewone bid-
stoeten merkelijk doerl smelteo, maar toch rcaren
er bij honderden Ieperlingen dien morgen ter
beerraart opgetrokken

D,aar vernamen ze't nieunrs van de uhlanen.die
nestelden in de bossche{r op 't Hooge en al die
goetle lieden schrokken er bij, als ze clachten, dat
zij zoo clichtbii tlien vijand door diezelfde bos-
schen al biddEnd hierheen gekomen waren en nu
durfden ze niet meer teru.qkeeren ; er was dus
vrees en onrust aan beide kanten.

Doch het nieuws dat ze geheel verslagen wâren,
vloog als de wind naar Dadizeele. De bedevaar-
clers bestormden den tram, die naar Ieper terug-
feed, en vulden hem tot aan zijnen krop. Alwie
geen plaats kon veroveren, stapte in volle haast
tlrie uren wegs af; al dat volk gaande naar feper
en al clat volk komencle van.feper, kruiste op het
Hooge en bleef er haperen bij die doode peerden.

Een ggoep stille menschen ston<l voor de deut
van cle bosch-school. Een qotorwagen hielcl
stand voor de deur, de chaufferrr wist aan de o'rn-
staanders niets te vermonden, tenzij dat hii twec
ehirurgijns van feper hier heen gevoer<l hacl ,

rnet een bruin kistje, voozeker operatie-getuig.
Bniten stonden de lieden en gaapten op t1e

deur. rlie weiger'lijk geslo en bleef : binnen lag
ccrr stervenrle uhlaan, rlien men eerst omverqeko-
seld had en wien men nu zocht het leven te red-
der-r of <1en clood te rrerzoeten.

Tle roode-kruisvlaq hing aan een nieuwe pan-
rlelat trit'het dakvenster en binnen stoor<le rle
hosnitaalluchf .

Terwijl de clokter ernstig voortwerkte, stonder-r
twee, clrie Zillebeeksche kloosterzusters gereed
om te helpen, met hun oogen vol tranen en een
aansezicht verwron.qen door cleernis. De baron
en de barones, op wier goe<1 c1e schermutseling
plaats had gehacl en een priester uit't gebuurte,
dien men haastig had zenclcn balen. stonrlen orn
het bed en zrÀ7eqe.n ; a11e,. was c1oor1stil. Op een
leunstoël, raet kussens en dekens en lakens, voor-
zien als een bed lag de sekwetste met eetr koqel
irr rlen rrls erl een on<ler rle kin, die in ziin keel
wâs gedlongen : ziin oosen keken star vooi hem
uit en op zijn bleelie voorhoo{tl perel<1e blinkenc'l
z\ /eet.

Hii had het onmoeeliike beotoefd. oeheel Bel-
rië te rlçreerschen ed l-riet in de Zilleheeksctre
bosschen hadden hii en zijn kameraden tlen doocl
gezocht.

Ziinpeèrd. \'vâs weg en zijn !vâr)ens, al zijne
makkers en de luitenant waten verdwenen; ziin
lans stond daar teqen den witten muur en ziïn
mantel en borrenkleeren lagen oD eqn stoel, met
bruin-roo'<1e r'lekken er oD, hier laq hii ganscll
alleen. met zijr:, so:lrlatenhemcl ooen, diep oo dc
horst, en noflnen bii hern, en vreemde firenschen,
rlie bem me,leliirlencl beschonwden en een ilo<-
ter, die \yerkte aan ziin keeil.

rr Katholisch? r vroes hern rle bijstaancle prie-
sie r.

I{ij antwco,rtldc nict, nlaarwecs met ziin harrrl
rraar Ëleeren op den stoel. De zuster haalde ziin
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vest bij, en hij weeÊ den binrrenzak. Eeu klein
boekje werd uitgehaald, vuil en besmeurd met
gebeden en hymnen voor den krijg.

rt Kathblisch ? r vroeg de priester weer en hij
legde zijn oor'tegen den mond van den gekwet"
sten soldaat

Deze keerde verveeld zijn oogen af en fluister-
de, dat het nauw hoorbaar u/as. ( Evangelisch r.
'D,e priester richtte zich op, besluiteloos en stapte
achteruit, de zusters baden luidop, terwijl hun
tranel ro den, op hunnen rozekrans.

H:ij zag dit alles aan met groote, verwonderde
oo€Jen. De dokter, a1 zoekend om deo kogel in
zijn gescheulde kee1, deed hem verschrikkelijk
lijden, dat was te zien aan de vlam in zijn oogen,
aan zijn lippen, die peerschblauw gezwo len hee-
ten aclem doorlieten. Maar geen spier aan zijn
wezen vertrok, geen het minste teeken van lijden
over ziin marmerbleek gelaat.

De kogel wipte als een roo<le klonter de wonde
uit en viel in het bord, dat de zuster hield.

< Zn trinken ! r zuchtte de uhlaan en men liet
twee, clrie leken vocht over zijn lippen loopen.

's Anderendaags was hii gedolven op een paar
stappen van een makker. n

Treffend lezen we hier van dien geheimzinni'
geu angst s'elke om Vlaandeten hing. Weldra
zou datzellde Hooge vreeselijker tooneetren be'
leven.

I{aar clie uhlanen waren de voorboden. En hun
schimmen schenen om de aftrekkende legers te
gnjnzen, om al di,e vermoeide, uitgeputte solda-
ten, welke we langs de eindelooze ETeg:en za-
gen dompelen.

O, die aftocht door het somber gev'est, met tle
eauwige bedreiging van den vijand.

II.

Het plan der Duitschers. - Naar den lJzer. *-
De regeering naar Le Hâvre. * De vsldere
aftocht. - Gevecht bij Moershoofde. * De
vijand in Vlaanderen. - De proklarnatie van
den Koning.

Om goed de volgencle gebeurtenissen te begrij-
pen, moeten we eens even een blik op.het front
werpen. De machtige legers van beide strijclende
partijen lagen tegen 't einde van Septetnber te-
genover elkander in Frankrijk. Van ctren Elzas
tot bij Amitrns strekte het front zich uit. Van hier
tot de zee was een wij<le bres. Daar waren wel
I)uitsche patroeljes gerveest, maar bezet was die
strool< niet.

\Velk plan koesterden tle Duitschers nu, 11â

hun mislukten tocht naar Parijs? Ze wilden met
een groote macht door rlie bres dringen, rlen lin-
kervletrge1 der trondgenooten omsingelen en oe
kanaaihavens bezetten. I)aarvoor moesteir ze
eerst meester zijn in geheel België.

Antn'erpen wercl dus bele$erd en genomen. lin
nu die grootsche operatiê. De bondgenooten hr:-
gÉepen het plao. Zij mocsten dus die bres stop'

rx:r..'1'e breidden hun front uit, de -vriand ver.

îengde het zijne. 't'Was als eerr wedloop naar de

,."i r^o Amiens naar Arras,-van Arras naar Rij'
se1, van Rijsel naar de Leie.Wie zou het winnen?
Daâr dreig'de voo1 ons een nieuw gevaâr- De

Duitsche tiàepen van Antwerpen rukten door

Vlaanderen, dreigden langs D'uinkerke binnen te

sluipen. En de bondgenooten konden het Noor-
delijk gat nog niet stoPPen.

Wie moest het dan doen?
Dlaar naderden de aftrekkende Belgen. 7'e wa'

ren, àooals we het beschreven, tritgeput, afge-

mai, moegestreden, hadden gebrek aan munitie,
aan levensmiddelen'

Toch smeekte men hun nogmaals stand te hou-
den.

Aan 't kanaal Gent-Terneuzen kon het nict,
aan de Schipdonkvaart en de I,eie evenmin. D'an

aan den lJzer.
Acht en veertig uren ! smeekte heb Fransch op'

perbevel. Dan ziin rn'ij er ook eri d; irrr:s is ge-

sloten.
Ziedaat dus cle taâl<, die men vân het Beigiscl'

leger eischte. Ën o wonder, het stand houd.err

wèrd bestendigd, en de IJzer een barreel, die
voor goecl derrweg naar Frankrijk afsloot' Maar
tr" welk. zware verliezen' rta hoeveel opoffering
eu lijden.

Dit is wat wij nu zul1en beschrijven. Deze kor-
te uiteenzetting toont den lezer, wdaro n er aaxl

den IJzer gestreden moest worden, al hoopte ons

legertje op rust in Frankrijk.
Gaan we nu nog de gebeurtenissen van voor

c1e opstelling aan den Ilzer na. Onze regeering
moest de verdere zaken regelen. Waar was zij ?

De Belgische regeering had zich in de eerste
Oktoberdagen te Oostende gevestigd. De Fran-
sche regeering noodigde haar uit zich te Iæ Hâ-
vre te vestigen.

Den 12o Oktobet 's avonds lekte het ni.euws
van het vertrek te Oostende uit en 't werd toen
een stormloop der menigte vluchtelingen naar
r1e hal'en, om toch maar een plaatsje op een der
hooten te bemachtigetr. D'uizenden brachten te
miclden van hun pakken den nacht onder deû
blooten hemel door.

Den r13" 's morgens scheqtten de ministers zich
in op de mailboot tr Pieter de Koninck u en de
ambienaren op de a Stad Antwerperl. ,

De opeengehoopte menschen zager met hart-
zeer die beicle schepen vertrekken ett deden rn'at
later een echten aanval op de <Marie Henriette ri ,

clie voor het publiek gereed lag. De schrik wertl
schier een paniek, toen daar nog een Taube ver-
scheen en a1s een roo{vogel boven de rnailboot
hing. \zrouwen gilden, kinderen schreiden en
drrizenden angstige blikken werclen naar boven
gericht. De Duitsche vlieger liet een bom vallen,
clie gelukkiq in_'t water terecht kwam en geeil
scharle aanrichtte.

De rt l\Iarie-Henriette ) voer ook heen, meer
clan overladen. Andere vaartuigen, sleepbooten,
sloepen stoomden evqneef,rs heen, maar op de
kade scheen cle menigte niet te verminderen.
Vlnclrtelingen klampten zich aan trammen, vui-
den wagens en karren of stapteo in een eindeloo.
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De baclkabienen te Oostencle in toevluchtsoorclc"n
herschapen.

ze stoet heen, 't zij Westu,aarts naar [i'rarrkrrjk
rif Qe5flvxslts naar Nederlancl.

De rr Pieter cle l(oninck r en cle ( Sta(l Alttwer-
lwn l hadclen 's tnorgetrs oû zevel1 ltttl' 't allker
gelicht. I)e I(orring en I(oniugin lvalclt niet aajr
lmorrl, zii volgcleu het leger naar Nierrwl)()ott ell
I)c Panire. l{inister c1e Broquevilie, clie aarr lret
lrooftl r.an het rlqrartement vân oorlog stoncl, be-
gaf zich naar l)ninkerke om van clâaï clen n'eer-
stanrl r.erder te or.ganiseeren.

's Ar,oncls om 6 uur meerclen cle sctrepen nret
,lc nrinisters en.rege,edngsambtenaren te I,e I{â-
\ire erl rverclen claar vern'e komd door het stads-
lrcstuur.

's; Anclererrdaags vestigde de regeering zich te
ijainte-Aclresse. De bureelen van het ministerie
\râIl oorlog wefden in cle villa l,ouis XVf gern
s:talleer<l. Daar moest onmiddellijk gerverkt wor-
rlen. De anclere departementen richtten zich in
.lrct paleis Dufagel, place Frécléric Sauvage in.

I)e F^ransche regeering hacl eerst aan Abbe-
ville gedacht, maar dit 1ag'te clicht bij het front.
Iingelancl bood het eiland Jerse-v aan, nabij c1e

I,'rarrsche kust,maar storm en onclerzeeërs haclden
de betrekking'en onzer regeeringspersoflen met
rle kust bemoeiliikt.

Sainte-Adresse ! de nââln vân deze heilige
staat niet in den kalender. Ziehier hoe hii vol-
b..ens de legende ontstond.

Zekeren dag was voor de kus't een visschers-
s.loep in grooten nood. Een filatroos, die het
rloodsgevaar vreesde, wierp zich op cle knieën en
srneekte qm behoucl tot Onze Lieve Vrouw cler
golven, wier kapelleke ginds op clerr top varr een
rr )ts stond.

rr Sta toch op ! ri ricp r1e kapitein hem toe.
i, Werk met ons en roep liik wij Sainte-Adresse
(r'an adresseôehendigheifll) aan l

.\Ict tie rriterstr: lirachtsinspanning getaakten
ze veilig in cle baai . Iilrtn ,r adresse r had hen ge
rctl . Err zoo noenlde tncrr tiit voorllitstekende
lxrrrt r< Sainte-Atlresse. l

f)e gezanten cler geallieercle ert ottzijdige nro
g't'rrrllrederr vcrlgcletr onze regeerring, met vitzon
tlclirrg r.au <lc lreeren Brancl-\V-itltlock, gezant
dc'r- \icrecrrigclc staten, Van Vollenhovelr, zaâk-
gelastigrlc rtan Ncrlerlarrtl en Villalobirr, gezant
vau Siranje, clie zich te Brussel zoo \/er(liel.lsteliik
hebben gemaakt voor cle bevolking van ltet hc-
ze tte lancl.

Voor Ilollartd bevorrcl ziclr eclrter tc Sainte'
Àrlresse, Jonkheer, de Weerde. Vetdcr zag men
cr de heererr Klrbukorn,ski voor l,'rartkrijk, Fran-
cis H1'c1e Villiers r.oor Groot-Bretagne, prins
Iiouclacheff vool Ruslauci, Jarlanaka voor Ja1-ratr
el|Z.

f)e hecr Dubosc stelrle cle prachtige vi1la rr La
Roseraie r ter beschikking van ons koninklijk
paar, mâar we zullen zien, hoe <1e I(oning en Ko.
ningin bij het leger bleverr, op eigen, Belgischelr
groncl. Generaal Jungbluth vertegenwoordigde
echter iret hof te f,e Hâr're en wooncle er irr rle
Yilla llaritime. '

De ministers en hun gezin vestigclen zich iri
rr l'hostellerie D, een groot gebouw, doot tle Frarr-
sche regeering afgestaan. I{et was een aânfJc'
naam verblijf, clat op de zee uitkwam.

Hier dus zou rnen nrr cle eerste gebeurtenissen
afwachten. Niemancl vermoedde dat het verhlijf
te Sainte-Adresse vier jaar zou cluren.

We zeiclen reecls dat minister de Broqueville
z.ich naar Duinkerke ha<l begeven. Hij vestigcie
zich daar op het stadhuis. Belgische gendarmen
stonden op schildwaèht bij den ingang. Hij gaf
zes uur aan tal van officieren, die in âuto aange-
konren waren, om zich naar Calais te begeven.
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Vluclrtclingctr tc Oostenrlc.

I)nri z-ag metl onze andere lichtingen aanko-
lil(:u, voclrâl vestingtroepen, ggmengcl tussclieu
vluehterrde burgeis, ailert uitgehongertl, overver-
rrroeirl en gehc'el oiltmoec1igcl.

l{eL scheqrte soldaten op 'vaartuigen iu, cle
,, Clearr lIearl l, rt Caroncl l, u Trafforcl l, < City
trf l)unkirk r en anclere. Ook de vluchtelingen
nroesten doortrekken, \4/ant Duinkerke was in
staat van verclecliging gestelcl en lag claar nu als
een. vesting van groot belang.

't 1lelgisch ieger inrmels was in altocht, ge
r',,lgt1 t'loor iien rnaclrtigen vijanrl. 't Plan was aalr
rle.n lJzer tegenstand te bieclcn, rloch nciuigt'ir
lraelclen hoop in een blijvcrrtl \'erzet en meettcletr
tlat I)rrinkerke op clerr rveg r1e'r tregers liggen zotr.
I)an rnoest men Iret, harrlnel<kig verclccligen.

()een overtolli.qe bevolking c1us, en r,ootal gcctt
gc,legenheicl gc.vcn tot .spionnâge.

Men verboort al clarielijk den toegatrg tot tie
1rier, c1e haven cn cle dokkel. Oelva1'renrle sclrilrl'
rvachten lrew'aakterr tic toegangcn.

Zr.ro rvas rnerr clus ook hier irr angstige siratt'
rrirrg.

Irtusschcrr tltrrrltlc tlL' kalvarietocht varr ons
legertie voort. I,ângs versclrillentle wegen zakte
lret naar rlgn IJzer af . Somtriee eérrheden konr'letr
tlen trtin lle1ncll. \Ve zagen hoe c1e troepen wat
ti.jcl rvonnetr, tloor de gevechten van I3elgische,
liransche err .I.]ritsche afdcclirrgen bij )Ielle en
rkze dan crck deu aftoclrt voigclen.

)taar reeds zwerrrrtlt:lt vijanderr rloor Vlaande-
ren. I)e ruiterij kreeg' I'cvel hen op te houilerr.
Zij strer'ti aan hct kanaal Oett-Terneuzen, en ()l)
rie Schipclonkvaart en cie Leie.

I)e 1' kavalerie clivisie trok zich vervol.gens
vei:litenc1 terug dclor f,ootellhulle op cle rechter-
flank van het leger ; de 2o miterijafrJeeling meeli
op lTrsel en Rruggc.

De kar,aler.ie toorrde trouwe plichtsvervuliiug,
't Warerr kortc'., snel afgebroken gevechteu. Ëerr
dier episoden rvillen we even nader verhalen :

De aftocht rverd aldus vaak gedekt door eeu
eskadron van bet lansiersregiment uit Luik. De

veertig rrranllell stonden onde,t kontntanclo vatt
\./ictor Nyssens en weiclen in den ontreli \rartl

Ilckloo van het veldleger afgesnecien. Zij zaten
geheel irr r1e vijanrlelijke linie. /

l{aar N1'sserls was geen man on.r zich over tc
gc\/en. Hij verschool zich in de bosschEn ell ol)
celi gegeven oogenblik, toen hij de kans veilig
zâ.q en een tram zijn beweging even verbergerr
kon, reircien rle veertig koene lansiers cloor clc
lijn. Er rn'er<l naar hen gcschoten cloch geen l<o-
gel trol c1oei. 't \\rzrs of eelt groep schimmen daat
voorbij zrveefclerr. De Duitschers stonrierr zeli
verbaascl over zooveel stoutmoedigheid err lrc.
lreuùglrci<1.

Doch cle vijarrclen weurelclen cloor d,e gansclrc:
streek en na nog enkele malen die taktiek aânge.
wencl te hebben, zag ltet eskadron zich teu la.at
ste geheel afgesloten achter de Lenpolcl- elr
Schipdonkvaarten, tusschen Sint-Laurens, tell
\oorclen van Malclegem en cle grens, op het ge
hucht i\{oershoofde.

Nog eenige schreden en de lansiers waren irr
Nederlancl. Maar Nyssens r,veigerde zulks. Dr:
Duitschers wisten niet, hoe groot de macht wâ:i
en zonden den burgemeester van Sint-f.artrenr;
als bemicidelaar. Deze moest âan Nyssens vtror-
stellen zich over te gevelt.

tZeg aan rlen'vijand, clat hij met manneu vulr
I,uik te doen heeft r, antwoordde Nyssens el lrij
gebood den burgemeester dadelijk hem te gaan,

IJan stelde hij zijn marnen achter den dijk varr
het ts,eede kanaal op en sprak hen bemoedigerrl
toe.

Hij ventar.rr dat hij rnet 40 tegen êeir macirt varr
,j( t{ ) stoncl.

< Toch volhoucletr, wii nemen tret gcveclrt
ltlitt I rr riep cle aauvoercler.

De l<ogels floten r,veldra. Nyssens waagrle ziclr
op clen dijk om de positic te verkennen. Ben ko.,
gel trof hem in de dij en cle kornmandant viel bc.
\\'llsteloos neer.

't Was eel hopeiooze strijd. De vijanclerr
zl,r'eLnrcletr in groot getal aan, clrongen over dt,
kanalen en clreigclen cle dapperen te omsingelerr.

A1 strijdend en den bezwijrncien overstJ rnetr
voerelrcl, trok het groepje achteruit. De afstanrl
naar lloliancl was kleil en plots eindigcle claar rlt:
oor logsloopbaan.

llen bracht Victor l\yssens naar tret gasthuis
van het'Zeeuwsch-r(laarirsch staaje AaicËnburg.
Zijn eerste rnoor<len), toen hij tij tcnnis L*u*,
\À,aren eelt l)rotest tegen ziin overbrenging nâar
\c,lerlaurl.

r Dit is tegerr urijrr n'il gebeurd l, zei
volgens cle Haagscire konventie ben ik
tigd tenrg te keeren. l

hij, u en
gerecir'

Nu, in den eersten tijd was daar geen denken
aan. I)e kornmaudant.was zeer ernstig gewonci.
I{ij wercl rnet rreel toewijding verzorgd door del
Ilollanclscherr legerclokter, Sanders. ÙIenigeen
lrracht hern vruc:irten, sigarep en anclere versnr-
peringen orn dc beu'orrrlering voor dien koenen
aanr,oerd.er te toorierr. Van alle kanten kwameu
brier.en met gelukweusciringerr. Ook de lansiers
ondervonden een hartelijke behandeling.

En inderdaad werd kapitein Nyssens na zijn
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g@nezing vlilgesteid. lltl rs rroott als geinterueer'
de beschouwd geworden.

Aldus hadden er nog enkele kleine gevechten
en schermutselingen plaats tusschen Gent en den
IJzer. Maar veei invloed konden zij niet uitoefe-
nen. IIier en daar geraakte een patroelje afgeslo'
ten, werd g'evangen genomen of slaagde er in
langs allerlei binnelu'egen naar $restelijk-
Zeeuwsch Vlaanderen te sluipen.

De Belgen verdwenen dus en de Duitschers
verschenen oogenblikkelijk. De bezetting der
steden en dorpen geschiedde v1ug. Gent en
l3rugge zagen op clenzelfclen clag clen intocht van
rlen vijand.

De intrede geschiedcle ordelijk. De burgerij
hield zich kalm. De clorpen wemelden nu r,-an

troepen, waren dan eenige 'uren $,-eer vrij van
soldaten tot nieuwe benclen doortrokken. IIen
gerboocl emmefs water buiten te zetten, stroo eri
hoo te levererr en ontzet zagen de menschen van
Vlaanderen de machtige legers in einclelooze
rijen voorbij stappen. En dan maakten ze een
vetgelijking met de eigen troepen, de afgematte,
uitgeputte groqpen, zoo verward, zoo ontmoe-
tligd en verschrikt vroegen ze : uMoeten die twee
partije,'n nog strijden? l

la, 't zou een zeer ongelijke kamp zijn, als de
Belgen er Duitschers nogmaals in botsing kwa-
men.

De bezetting der gemèenten in Noord-Vlaan-
eleren geschiedde rustig. 'k Was er op vele plaat-
sen getuige van:

rr Ze komen !l klonk het.
''t Waren'gewoonlijk eerst wielrijders of uhla-

nen.
Beweging van schrik onder de menschen.."

een neiging om naar binnen te snellen, maar ook
om te blijven. Men had zooveel. van c1e Duit-
schers gehoord, maar dat was a1 < aan den ancle
rc-n kant van België ), en men zou uren ver ge-
looperi hebben onr zoo'n gevangen uhlaan tezien,
en zie, nu waren er daar < vrij en frank te peer-
cle r, en men wilde toch eens kijken.

Ën twintigtal uhlanen draafclen door West Ka
peltre. De vaantjes aan de lange lansen wapperclen '
lustig heen en weer .De hoeven kletterden op -de
ongelijke keien.

De D'uitschers keken eens naar de verbaasde
dorpelingen en knikten goeden dag. En weg wa'
tetr ze, de baan naar Brugge op !

Behalve 't paardengetrappel was het doodstii
gev'eest te West-Kapelle, maar nu kwamen c1ac1e-

lijk de tongen,los.
't Eerste : uZie je wel, dat ze niets doen I l
En dan bieek het, dat zij hier bij een boeren'

bevolking waren.
rr Schoone peerden, hé !

De waard uit de herberg, zoowel als de burger,
die op clat oogenblik bij hem een glas bier dronk,
een vrouw, welke juist op de stoep veegde en nog
den bezern in de hand hield, evenals de rt buren >

die met haar hadden staan babbelen, de voerrnan,
die zijn wagen had ingehouden, al1en waren het
er over esns en allen waren er door getroffen:

t Schoo'ne peerden, hé t l
En dan over de rrhlanen zelf . la, I,ouise van

l,oer N... iiait gcillx: ,"t grldlge kerels ! l En ierrl
rritgerust! Sclioone soldaten... En een machtig
1eger.,. 't Was nu tûch ook a1 tot West-Kapelle
geraakt en Knokke, dus tot de zee...

trZee, ze zijn in geheel België meester Cau...
\Ve zijn al Duitsch ri, besloo een vrouw.

Maar anderen kwamen <laartegen op.
a 't Is te ziert n, klonk het, a hoe de groote slag

afloopt. Belg-ië r,echt niet alleen, 't doet met
Frankrijk en Ëngeland mee... En winnen cleze.
dan rvinnen wij ook en zijn weer vrij ...1

De groote slag ! Men verwaehtte dien, men
wist niet waar,niemand sprak nog over den IJzer.
De Duitschers zelf meenden dat het een gemak-
keiijke achtervoiging blijven zou tot in Frank-
rijk"

Dikwijls i'varen die eerste solclaten vriendelijk
en vertrouwelijk. Zoo zag ik het op een clorp bij
Eekloo.

't Garnizoen bestaat hoofdzakelijk uit mannen
van den landstorm, vaders, grootvaders, mis-
schien oôk, ûret peper en zout over den baard al,
soidaten in niet meer frisscire, grijze unifonnen,
soldaten, wâarvan velen iets weemoedigs over
't wezen hebben.

q Ik zou ook willen, dat het geen oorlog was.
Ik zou ook liever bij vrouw en kinderen zijnn,
verzekerde een. En een ander trok zijn trouwring
van den vinger, legde die op de linkerhand eu
sprak toen :

( Kijk, 't binnenste van dien ring is Duitsch-
land; daaromheen tggen Bngelschen,Franschen,
Russen, Belgen. Wij moeten alien kaput. Wij
i'iuden hier ons graf. l

llaar er waren ook militaristen onder, clie
clroonden van veroveringsplannen. Een die luid
gezongen had : <t Glorie, glorie, Deutschlancl ist
zu klein, es musz ein bischen grôszer sein r. de-
klameercle ciaarop : u Hier is nu a11es Duitsch. De
kinrleren zu11en vcortaan niet meer rooken en de
ûrannen niet meer zoo clrinken ! r, 'Waarop een
burger aanmerkte, dat cle Duitschers toch ook
veel clrinken , wat ze hier niet verborgen, tr Ja,
nun I rr klonk trret. rr Mrir sind in den Krieg. l

Sommige burgers staken hun gedachten niet
r:ncier stoelen of banken. Een mijner kennissen
had gastvrij officieren, ontvangen. Hij weigerde
echter de vertrekken van zijn afwezige vrouw te
opene11. iloen hij uit r,vas, waren zijn gasten rn
clen wijrikelder gedrongen en hadden den sleutel
gehouder. Flink zei de heer des huizes toen, dat
hij zulk een schencling cler gastvrijheid niet had
verrn'acht ; men gaf hem den sleutel terug.

Een ander mijner vrienden kreeg 't bezoek
van vijf solciaten, die ruw op <le deur klopten
en vijf beclden Eischten. r Vijf bedden r, ant-
lvoordde de burger. u Zijt ge niet wijs, orn te
meenen, clat ik vijf beclden op ove,r:schot heb? l
De Duitschers begonnen allen tegelijk te
schreeuwen eil te roepen, maar een officier tratl
uader en vroeg op kalmeerenden toon : <r'Was ist
das? r Mijn vriend verklaarde 't gebeurde, en de
o{/erste joeg zijn mânnen met scheldwoorder:
weg.

Waar niet gestreden'werci, gebenrderi geen ge-
wel<lige tooneelen Dieper in Vlaanderen, bij
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koeselare cn l)iksururlic zou 'L anders aljn elt
ook uit de burgerij angstgeschrei klinken.

ïoch had ook op eeu der Noorclelijke dorpen
een tragisch voorval plaats. De pastoor van G...
was gevlucht. Een vriend, schepene, zou wel een
beetje <ryr ele pastorij letten, hij zelf wilde niet
vertrekken. Hij geloofde âan geen misdadzu.
Soldaten kwarnen binnen en drongen ook irr de

.pastorij, waar trijnheer de schepene was.
tr Schnaps I rr riepen ze.
De dorpelirrg dacht er natuurlijk niet aan te

weigieren en in volgoede trouw haalde hij een
flesch uit een kas, meenend, dat het branclewijn
was.

De flesch bevatte vitriool. De eerste soldaat
zette ze aan den mond, uitte eerr woesten
schreeuw en dep : a Vergif ll

Dadelijk vielen de niilitairen op den onschuldi-
gen man en doorstaken hem, met de bajonet.
Dan verdwenen ze, cireigenci irei heele dorp te
zullen verwo€ste1r. Ze keerd.en met een bende
terug, maar bepaalden er zich bij aileen de pas-
torij iu asch te leggerr.

Ir: midden West:Vlaancleren stuitten de Duit-
schers op weerstand. Daar botsten ze op Fran-
schen en Belgen en dadelijk hoorde men weer
van moorderijen en brandstichtingeo, gelijk we
zttlien verhalen.

De Duitsche legers waren d"us verder en verder
opgerukt, bezetten ook Blankenberghe, Zeebrug-
ge eu Oostende, terwijl andere korpsen tot taak
hadCen, Westwaarts naar Frankrijk te dringen.

Over die bezetting onzer voornaamste steden
spreken we natuurlijk nader. Laten we'eerst het
leger verder volgen. Dit ontsnapte clus aan den
klauw van den vijand.

Den 15" Oktober bereikte het den lJzer...
Welk een geforceerde marsch had het afgelegcl

en in welk een toestand kwamen de soldaten te
Nieuwpoort, te Veurne, te Diksmuicle ,en in al
de rlorpen aan. De bevol.king van het IJzerland
trilde van deernis. De vermoeide mannen vuiden
de huizen, de gebouwen, maâr duizenden wier-
pen zich ook langs een dijk, een weg, in rn'eide
of boomgaard neer. A1s men maar rusten kon I O,
te mogen slapen, eens alles te kunnen vergeten.
Maar de honger knaagde zoo fel. Op de hoeven
waren de wôuwen en meiden aan het bakken, a1-
tijd maar voort, en de so daten grepen de heete
brooden, zoodra deze uit den oven kwamen. Wie
zalhet hun euvel duiden, dat ze hier en daar eeri
aanval deden op hennenkoten, opjonge varkens,
een kalf !

Ze wachtten op bevelen. Men had hun toch be-
loofd, dat ze nàar Frankrijk mochten, dat het nu
uit was met dien eeuwigen ongelijken strijd te-
gen een overmacht,

Maar waarorn dat toeven dan hier bij den
llzer | 'Waarom dat in staat van verdediging
brengen van Nieuwpoort en Diksmuide, dat
graveû van loopgrachten rond de groote hoeven
van Veurne-Ambacht, dat ondermijnen der brug-
gen aan de rivier !

D,e fusiliers-marinieré kwamEn van Gent, en
ziet, zij ook werden bij Diksmuide opgehouden.

Onder den regen hadden zezich voortgesleurd

na den strlJd brj Gent, van hler op.r\alter, clal o1'
thielt, waat ze eeu irartelijk opthaal genoteu.
Van hier weer op marsch, nu naar Torhout.

De Bngelschen scheidden zich van de Fran-
schen en trokken naar Roeselare. En dan be'
reikten de fusiliers Diksmuide, waar ze een
week te voren ook waren geweest. Hoe snel was
cle tcestancl in die enkele dagen veranderd !

De fusiliers zaten daar insgelijks overvemoeid,
yelen rnet gewonde voete11. Sommigen waren
ondetwege geval1en. Dan kwam een o{ficier en
z,ei :

tu Vrietd, laat ik uw adres opschrijven ! ir
rr Maar lvaaro{u ? ))

< Om aan uw famil.ie te rneiden, dat g'ij dood
zijtt n

,r Dood ! r,

ru lfa, natuurlijk, gij i:lijft liier liggen en cle
mof is ons otr de hielen. I)re za1 u lrrel naat ile an-
qlcre werelcl jagen. r,

En dat middel hielp. De afgenratsten zelfs
sprongen op en sleurden zich weer voort. Irliet
in de hand,en van den Duitscher I

Nu waren cle fusiiiers-mariniers dus te Diks-
niuide en zij ook moesten loopgraven delven.

Vluchtelingen stroomden naar de lJzerlinie en
rneldden de naclering der D'uitschers.

De Belgische soldaten begrepen dué wel, nu ze
hier opgehouden werden na den haastigen af'
tocht, dat het opnieuw een strijd zou worden.
Het beloofde land van ruste lag nog veffe. IIoe
het gaan moest, begrepen ze niet. Veel afdeelin:
gen waren ondereengemengd.Men had schaarsch-
heid aan munitie. En bovenal die vermoeidheid,
die pijn in de leden, dat bonzen in het hoofd, die
lust tot slapen.

Aite twijfel aangaande de eerst volgende ge
beurtenissm werd wegge[omen door een prokla-
matie des Konings, die als voigt luidde :

< Soldaten, - Sinds twee maanden er nag
meer, stri.jdt gij voor de meest gerechtige zaak,
voor uwe haarden, voor cle nationale onafhanke-
lijkheid.

Gij hebt de vijandelijke legers ingehoudep,
drie belegeringen doorstaan, menige uitvallen
volbracht, zoîder verliezen eenen langen terug-
tocht door een smallen doorgang verwezenlijkt.

Tot hiertoe, stondt gij atleen in die reusachti-
ge worsteling.

Gij bevindt U thans ter zijde vaa de dappere
Engelsche en Fransche iegers. U lûordt de taak
opgelegd, door de taaiheid etr deu moed, waarvan
gij reeds zoovele bewijzen gegeven hebt, de faam
van oûze wapenen lioog te houden. Onze natio-
nale eer staat op het spel.

Soldaten,
Aanschouwt de toe&omst met vertrouwen,

strijdt moedig.
In de stellingen waarin ik U plaatsen zal; moe-

ten uwe blikken steeds vooruit gericht zijn ; Stj
moet als verra<ier van het Vaderland aanziea aI-
wie het woord van terugtocht zal uitsprekeu,
zonder dat een uitdrukkelijk bevel daartoe besta.

\Mij zijn het oogenblik nabij, waarop wij met
behqlg van ouze mâchtige bondgengoten, den



i)c opgelrlazcrr lrtti*.. or.er tie Sclreldc te \\'ettcrcrr

,.,ijrrrrrl varr rlcrr l,otlt'tn \rair {r1ts liei Vaclerlanci
grran vctilrijr,cn, tlierr r,iianrl, tlie ons aaugelatttl
Iree[t iu \\'eer'\vi] r'an zijrre''.'crlrintcr-rissen c11 7.o1r-

rlcr cc,r"lrie<l \,oor clc lrciligc lcchtcn van een lrij
volk. l

ALBBRT.

\u rvist rlen het zeker I ]lc'l stond aan tlett
Ilzer <:m te, vechten. l)c I)tlitsclrer naclerde cn
nren nloest helr tcgenhoucleu.

I{oc, tiat begr'cep nierrarrcl. llerr huivercle a1s

lrren aarl cleu ongelijhen strijd claclrt. Zie, afciee-
lingen, die bij tlen aftocht reerls rloorgeruat-
t'ltcercl haclden tot Veurne, keerclcu temg.

l{et groot hoofclkrvartier, tlat in het otttle \''cur
rrer op het stacihuis zetelcic', trof nraatregclen.

De lioning en de Iionilrgiu hadclel te \ir:un -

l.)oort overnacht crr trokkel clau naar I)c Parrrie,
rlc bcliende baclplaats ,clie rur een'tragiscir oorcl
zotl wofden.

le Nieuwpoort lict tneu cLeu kerktorçtr, cle
otrcle vierboet, en c1e hal1c slrringcrr. ]Ien out-
rnirncle cle huizen cler kaai eu richtte tlc huizen
rrls redouten in. Ook voor cien lJzcr ivercien vcr-
rleeligingssteilingen aangelegd. Diksrnuicie rvas
,'loor ecn net.van loopgrarran omgeven.

< De lijn van den IJzer biedt aanzienlijke vo,or-
cleelen aan. Wordt zij in oogenschouw gellonreu,
lvat aaugaat hare algemeene betrekkingen met het
Ilngelsch-Fransch frout, hetr,velk vân Lassignj
rrit cle richtiug van Àtrecht neeûrt, bevindt zij
zich. in de verlenging daarvau en maakt een voor-
treffeiijke stelliug uit, die cle verbindiug met dat
Iront verzekert. Op haar eigen aanschouwd,
vormt ze eerr zeer goede verdedigingslijn : haar'
linkerflank steunt op de zee, wâarover rneu ltet
nicesterschap heelt, haar front wordt bed€kt door
den stroom en haar rechter flank is bescirermd

rlooL dctr loop tratr rielt sttlroltL z-elvc, it'ellit', r'ntt
het {oft r'an linoclic trazrr- Irct \\'esten ccr bot'lri
Ircsr:hriift cloor E1scnrlâlnme erl llou-.bnrggc.

l)e iijlr hcci't, lror,erclicr, i:c'n uitgestrehtirt'irl
l.lic in evenrcrlietcitl rnet tic sterkte r-an ltct 1t'r-t'r
blijft.

Eindclijk, - 
heta-ecrr cen serviclrtig voortlttl

r,irn nroreclen aard uitrnaalit 
- 

bicdt zij eerr 1lt:r1'
stc schuilplaats op nationaal groncigebietl'. l

Zoo schrijft een officier. Ja, maar de loopgrir
veri zijn vochtig, irij tle eerste schoppelr aâr(i(l
recds, ziipelt iret u'ater op. Fiet slagr,elcl js r''lali
en orrbeschut err zal allerlci rntrciiijl<heclcrr oplc
vcte11 \'oor aanrulilicnclc vcrsterkiugcn. Ijrr is rlt,
liiLie nict zeer' lang, tocli is zc te uitgcbteitl voot
dc zu'akke troepen cn clc IJzcr- r'o1 boclrtcn, tlie
.gc\'âf€lr oplevcren voor bc-cchietingen in ,le flrur
ken.

\\-e1li een zn'akke nraclrt, So.0ol) rrall cll slcclrts
48. 000 .qewerclr. Zu'alikc artil I cri c-, r,veir ri.q ru it r r i
tic. l{ct lior-npaguics zal tner tegelrover rcgillrlr
t r.'t t staalt.

lJe Ijngclsche legerleicling zag rint rit.cigcrrrl
g.evâar we1 irr cu olrperde rceds op 1.5 Oiitolrcr lrt't
dcrrlibcclcl valr olicler\\,âtcrzettirrg. Onze staf ver'
n,ierir rlit p1arr. Het \\-âtet zo11 ook orrs legcr blol<-
liccren cu clarr liorr rlc t,ijancl zijn volle: rnacht o1r

lcl.ieren werpen crr claar tloorlrreken.
llen vcrrvar:htte irnrners i'rulp I'arr c1e bondge-

nootell. I)eze vrocgen slccrhts 48 nreu vol te hou-
tleu.

lrrtusschen ontstondeu tie eerste voorposteuge
vcchtcn. i$een, 't lvas niet r'lc lrrst in F'raukrijk.


