
- Het llcigische- leger in

IU.

ihzotting van Doqrnik en Kortrijk. - De Duit-
sche marssh naar Noord.Frankrijk. * Een
logerkorps te Ieperen. - De bezetting van
Roeselare, Riisel. Do Duitsshers naar
Diksmuide.

Alles was nog zoo onzeker, en 't bleef iu den
rersten tijd een tasten etr zoeken. Welke wegeu
r'olgde de vijand? Gent, Brugge, Oostende en
le llzer zou een route zijn. Van Torhout eu
Roeselare leiden breede wegen naar Diksmui-
de. Nlaar terl Zuiden van Diksmuide dan?
Reeds hiervoor zegden we dat de bres tusschen
de bondgenooten en de zee zoo breed was. Onze
troepen aan den lJzer konden ze niet alleen vul-
len. Men moest dus hij ons ieger op zijn hoede
zij'n voor een omsingeling van cle rechter flank.
[Ioe was de toestand daar?

De D'uitschers rukten ook ginder op.
Eind September was de ltelgische gencraal-ma-

joor Frantz te Doornik aangekomen. Hij stond
aan 't hoofd van eeu afdeeling vrijwilligers, dau
kwamen er een bataljon Fransche territorialen,
die nooit het vuur haddeu gezien, een eskadron
jagers te paard, eveneens territorialen, twee es-
kadrons Arabische goumiers. Verder had de ge-
neraal-majoor 100 gendarmeu uit de provincie
H,enegouwen, onder zijn bevel.

De burgers van Doornik begroetten deze troe-
pen als bewijders. Reeds woeger hadden ze
Duitschers gehad. En de burgemeester was nu
zoo geestdriftig niet. Toen had de vijand een
schatting van drie millioen geeischt en intus-
schen den magistraat en eenige notabelen naar
Ath en Brussel als gijzelaars gevoerd. Troeperr
krijgen, was opperbest, maar de burgemeester
!./roeg'nu toch of deze troqren een ernstige aktie
gingen voeren of r,r'el bij de naclering van den
vijand dadelijk verdr,vijnen zonden na eenige
schcrmutselingen, waân'oor de bevolking weer
z.<-ru nroeten boeten.

De Fransche kommanclant ergercle zich over
deze vtaag, maar nâ een naclere verklaring van
den burgemeester en cle schepenen, werd het in-
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sftoeht naar den lJzer.

citient geslotcn. De burgers ontvingen trouwcn.i
al die soldaten natuurlijk met de meeste vriencl-
schap.

De troepen deden nu patroeljes. De vijand zat
iu den orntrek eu meende, rlat Dooraik sterk be-
zet was. Hij aarzeide in zijn oprnarsch en dit was
juist het doei dat men wilde bereiken. Alles
moest immers samen werken om de bondgenoo-
ten tijd te geven de bres, waarvan wij gewaagcleu
te stoppen.

'Iien tot vijftien dnizend Duitschers naderden
tot Ath en Leuze. Generaal Frantz vroeg hulp
aan generaal Ciooten te Gent, die toen honderd
vrijwiiligers zond, zeker meenend, dat alle baten
hielpen. De vrijwilligers toonden grooten moed,
naar zij zouden evenmin het Duitsche leger te-
genhouclen. Frantz miste bovendien artillerie ;
hij vroeo er aân de Franschen doch deze konden
geen zerrden. Ilit Gent verscheen nog een korps
wielrijders onrler' luitenant Gerard, zij moesten
cie brug van Thulin op iret karraal Bergen-Condé
vernielen, maar werclen door het verraad van een
vrouw in een hiirclerlaag gelokt en verloren daar
40 van de 120 man. Luitenant Gerarcl kwam
toen rnct zijn zoo cleerlijk geteisterd groepje
naar Doornik en vernrelcle verschillende kunst-
werkc'ri van cle spoorlijn naar Ath.

De Belgen en Franschen bestookten op patroel-
jetochten de Duitsche voorhoedet, maar teg'en-
over een vijftig rnaal sterkere nrachl moest rnelr
ten slotte het verzet opgeverl.

De F'ran'schen,r'ergezelcl door duizenclen vluch -

telingen, welietr naar Rijsel, maar lieten gewon-

l:iloitllicrk vrrn I)ooruik

_(?

DE ûROOTË UORLOG.



-* 498 =_.

I{et Rodenbach geclenkteeken te Roeselare.

clen, zieken, irun paarclen en bagage in cle kazer'
ne Saint-Jean achter. Gelukkig ontfennde gene-
raal-majoor Frantz er zich over; hij begaf zich
naar het gebouw en zorgde clat cle wagens met cle
gewonden en materiaal nog tiiciig rlen n'eg naar
Rijsel opreden.

ZeIlbegal hij zich nret zijn officieren naar liru'
yennes, op den weg naar Kortrijk en nam er zijil
intrek in het klooster cler Fransche broeders, die
hun huis a1s ambulance ingericht hac.lcleir. IIaar
alleer de vijand heeft er voordçel van getrokkerr.
De Belgen moesten nu den vijancl ophouden aan
het Spierekanaal. Drie dagen rvas rnen daar rnet
de tegenpartij in voeling.Tijcl winnen mâar,want
intusschen trok ons leger naar den IJzer en ruk-
ten de Franschen van Arras op, te,rrvijl de Britten
.bij Sint-Omer ontscheepten, alles om de bres te
stoppen.

Den 3" Oktober trok Frantz rnet zijn wakker
groepje naar Kortrijk. 't Was donker geworden.
De generaal deed een tram stoppen, en liet er c1e

burgerwachten van Doornik, welke gedeeltelijk
den terugtocht volgden, instappen.

Dan ook verschenen de gendarmen van Oost-
Vlaanderen en zoo rukteit ook hiei rle iaatste
weerbare machten \\rest-Vlaanderen binneu, ge-
dwongen de rest van 't land voor clerr vijand open
te laten liggen.

De Duitschers vorderden ook, van de eenc zii-
de rukten ze op Rijsel aan, \'ân r1e andere o1r

, feperen, Deze laatste stacl, die weidra zulk een
belangrijke rol zou spelen, werd kort door hen

bezet. 't Was een indrukwekkende intocht in de
oud-Vlaamsche stede.

Te feperen waren geen solclaten. De rijschool
n'as al iu begin Augustus opgeheven; de jonge
officiere4 vertrokken immers naar hun regimen-
ten en velen naar clen doocl. Het garnizoen stuur-
de men naar de grens en de kazernen zaten vol
r'luchtelingen van Nlechelen en Antwerpen.

Dan kwamen er vrijwilligers uit Oostende.< In
al rle vensters de'r kazerne zaten, 't ge'en we in
zoolange niet mecr gezien hadden, guitige snaak-
sche soldatenkoppen, echte Belgische soldaten.
In <le verrvachting, clat nen ze terdege wapende
cr1 Llitrustte, hadden die,kranige jongens het eer--
ste ire't beste opgeuome'n wat oncler hun hancl
viel; nu \\raren ze op reis naar hun depot. Sonr-
migen, 't groot getal, hadden een wapen, eerr
Aibinisch geweer, met'ecn biinkende bajonet np,
bijira al1en hadden cle blauwe soldatenvest, een
clonkerblauwe broek, nog anderen hadden slechts
't eene of't anclere van die twee stukken,dat mili-
tair was, en er liep er eel1 hee,le boel tusschen irr
hun geu,oon burger- of boerenpak, net lijk pen-
sejagers met een geweer in hun vuisten. rr

Zoo beschrijft Cesar Gezelle hen-
- uZe klvamcu van Oostencle en hadden den nacht

cloo'rgereisd en ze T.woeren dat ze dood warerr
van honger, clorst en vermoeienis. Zoo medcen
kwam het medelijclend gevoel op bij de burgers,
vooral bij de armen, clie in <le kazertrebuurt
r,voonden, ntanilen, vrouwen en kinders trokkclr
er heen, gelaclen met broocl, boter en vleesch clr
tabak en rookelcle keteis koffie.

De iustige vrijwilligers haclden gauw hun ge-
lief gcvondçn in de kazerne. Ze bonden gamellen
aan koorclen; lieten ze het venster uit naaï bene-
den en haalden zoo aiies naar boven wat de goccl
hartigheicl der burgers hun joncle. Ër warerr
vl'ourven, die dit weeneld stondetr aan te gapen ;

inrnrers ciachten ze \ryecr op hun eigerr jongors
girrder... e11 op wat ze letletr van holrger, <llorst err
trerrri gheitl allerirancle.

l)och cleze hier zagen er vooral niet trerrrig uit.
Het bleek ciat zc ruct een lustig hert hun vrijheid
hacklen afgestaan om irct land te clienen, \ 7ant ze
loechen en taterrlcu, aten err sneukelclen,rookten,
zorgelr en zu'iertlcn als een bcrrrle losgelaterr
schooljongens.

I)a.r Zonrlag mochten ze buiten en 't wemekle
in kerken en straten, in winkels en herbergen varr
solclaten, iralf-soldaten en geheel niet-soldaien.
Er was oncier andere een potzwarte, pootige ne-
ger bii ; cleze hacl e'en gansche unifà,mr weten
rrrcester te maken.

's i\nderendaags stond <le kazernepoort wijil
opell, op de kamers zag het er uit als bij de ver-
menigvuldiging cler brooclen; raen had ook hier
ti,vaalf en meel'groote kolven kunnen vullen met
achtergelaten overschot van brood en vleesch en
etensvoorraad ailerhande. De vrijwilligers wa-
ien u,eg, alle twee, <lrieduizend weg, God weet
'wââr nâar toe ; uitgczondcrd een twintigtal die
aclrtcr blerren. om met cle gendarmeu jacht te
tnaken irr den feperschen buiten, op cle dolende
uhlanen.

Eenmaal ingelijfd bij het leger, hebben deze
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ruoedige jorrgens hr.rn z.w'aren pliclrt, clierr ze vrij
hadclen opgellomen, rnatriraftig cloôrgevocrcl, rre-
lcl1 tot cler clooc1.

Op een koelen nlorgelt was ook clie kleirre be-
zetting vrijrvilligers verclwencrr. ()eerr rvonder
ook : een gausch leeerkorps I)uitschers, met
lraartlenvolk, voetvolk. kanounerr en trein was
in aantocht op Ieper. l

Zooals we het iriervoten zeirlcn, trcik de vijancl

'r(,k in rlcze richting.
Ieperen hacl toeu alleen zijn lrurgerr,vaclrt. I)c'

7î z.at (\p de nrallen. I)e manncn zagerr irr rlc l'er
te iets n'cinelen.Zij schoten crr ilooriclcn eerr rnelk-

, lroer.
Na clen rrritlclag z.rvccfde eerr lautre bovcn tlc,

stHcl, 't Volh liep bijecrr. Dc l)rritschers !\'arel
tlaar, zei rucn. Ieclcr verkeercle in spannirrg. l)c
trein rraar li.oeselale rvlras ilrâar halverrvege gc-
raakt en nloest terugkeeren. Kortrijk u'as bezet,
clat '"vist.nien, Gent ook. En ntt kwamert bende-rr
vluchtelingen uit clerr omtrek met het angstwel<-
kend nieuws : u Ze zijn claar ! l

Daar reclen ruiters cle markt op : de burgctnee-
ster was bii hen en sprak met ecrl officicr clie nog
wantrourvencl scheen. Gelukkig warelr cle bur-
gerwachten weggestoven en aan cle statie op eell
tran voor Veurne gesprongen. }laat de f)uit'
schers haclden toch hurr schoten gehoortl crr c1e

tifficier begeetcle rlaarover uitlcg.
t Ilat zr.Lllerr r1e lJociuriksche gerldarnlen gc

weest zijn l, beweerde de burgemeester, die zijn
garde-civiek niet ging verklappen.

Andere burgerwachten, die niet op cle tram
geraakt waren, haclclen hocd en geu'eer in cle
vestinggracht ges[reten, verdwenen ergens irr
een huizeke en ku'amen ir.r zonderlinge burger.
kleedij naar buiten.

De officier eischte gijzelaar:s op : burgemee-
ster, schepenen eu eerrige rrotabelen. Ook lichtte
hij metcen de staclskas.

< En vl'aar zijrr dic lloorniksche gen<larrnen? ,r

vroeg <lc oflicicr'.
tr Al nriilerr vcr gcvlucht. l
Een schcpene llocst rncc lolrl cle ltuitcnvesterr

met twee luitenantclt ont cle lvaarheicl ter toonetr,
clat claar gccn gc\\-apcncle nrircht rrreer vcrclokcrr
\Àr as.

Alles viel gocrl rrir cu tlc 'ij'icicr. beloofdc, ciat
er âan clc burgers geerr lee<l zorr geschieden; in
riietr cleze zelf kalm bleven.

De ruiters reclen vcrder-, nlâiir lvcrr.len verval.r
gen cloor rvielrijders.

Cesar (.]ezc11e vcrhaalt cerr plezierig voorr.al :

< De -s6l6la1gn licpetr ric ivinkels binnerr. Eeu
zrvijnslaclrter op r1e rnarkt stlat op een oogen
blik zondcr ilog ccn cnkel spiegeike vfeesc-.h in
zijn winltel; voor hct toogr'ànster hanferr rr,,g
twee kransjes r,vorst irr zilr'erpapier.

Kerk te Rceselare.



Dnitsche gruwelen in Vlaan<leren.

rr Wùrste ! r snauwt gebie<lend een soldâat.
. tt Uitverkocirt ! Ailes parti ! r sta:lelt de zwij-

nebake, innig tevreden om zoo'n schielijken uit-
verkoop en hij wijst zijl leegen winkel. De ruu'e
Germaan kijkt rond, ziet de dikke wo sten voo{
het raam, haakt ze af, en bergt ze, zoncler mecr.
De haas wil hern een woord uitlegging rnedege-
ven, firâar 't is te 1aat, r1e keretr is a1 lang cle straat
o,p, en 't waren houten worsten, che L,j nree ha<l ;

't v/as reeds jaren, dat ze daar: hingen
Daar deed iret gansche korps zijn intrede ! Eerst

uhlanen, dan huzaren van den dood, vervolgens
punthelmen, en no€1, en meer en altijd mêer, ein-
deloos lange rijen. Het wordt een soort wâpen-
schouw. Verscheiciene'officieren houden stand
met hun blinkend ros voor de halle. Anderen zijn
reeds het Nieurvqzerck opgeklommen en liggen
genoégelijk te schouwen ,lobr de gîoene venster-
raampjcs.

't Zijn allen groote, knokige kerels, met kne-
vels en uitdagenden blik, vastzittende op hun
zware paarden ; glimlachend bezien ze'al voorbij'
rijdend de Ieperlingen alsof ze zeggen wilden :

rr Hier zijn we, de aloverweldigers D en ze dragen
't op hun uitciagencl .Àrezen,'t geeû ze met krijt op
de dedren pchreven aleei ze uit Ieper vertrckken:
rr Na God zijn ra'ij de meesters. l

ttKanonnen en nogkanonnen ! )) roept Gezelle
uit,die priester was te Ieperen.<Vuurmonden vair
alle mate en vofn, kaissons, vooraadwagens,
tveer kanonnen, rÀragens, paafde!, mannen, altijd
rnaâr meer, altijd maar voort komen ze aange-
stroomd. De kazernen zitten vol, pleinen en strâ-
tcn krivelen vân lvagens en volk. Overal ligt er
stroo, overal staan er pa:rrden, buiten en binnen
waavte plaats vinden.

iVlet den avond komt cie iufanterie iu zware
schedronnen de stacl binuen. De viiand gaf bevel,
dat de gaslampen zouden brandeu.

De straten ber,vogen als een gezwollen berg-
stroom, vol mc't dikken.vloed voomitschuivende
mauneuijen, helmen en g'eweren, en st'ortten
annhoudend hun menschengoLven op het brab-
beiend marktplein uit; de duizenden hielen sloe-
gen met een machtigen maatslag de straatkeien,
paarden trappelden en hilnikten, mannen rie'
pen en schreeuwd,en bevelen uit, auto's ronkten,
maar alles overstemmend, ging ineens op, uit al
clie mannenborsten, als een zwellend getij : < Die
\Vacht am Rhein ! I,ieb Vateriand magst ruhig
sein rr, ging in dubbele partij als monsterchorus,
en er kwam een oogenblik, dat de geestdrift,
die opwelde uit het grootsche gezâng, over de
menschenbaren zweepte als een rukwind, en uit
duizenden soldatenkelen galmde het lIoch !

't Hocl-r ! en 't clriemaal Hoch !l
!a, zoo hield de vijand zijn intrede, bewust

van zijn macht, overmoedig, tro,tsch, aangegre-
pen do,or hoogmoedswaanzin. En hij was ook
sterk en wel uitgerust; hij kon pochen op zijn
gedrochtelijke machine.

En denken we dan niet aan ons eigen scha-
mel legertje, dat zidn naar den IJzer sleurd,e,
gehavend, geteisterd, afgemat; aan c1e arme jon-
gens, ilie hun honger stilden met râpen uit het
lancl, die om een stuk brood bedelden, trachtend
den folterenden honger te bedwingen?

En toch zweefde boven die zwakke troepen
het heilig recht.

Hier, te Ieperen, grijnsde en schreeuwde en
raasde het recht vao den sterkste, doch juist
daarom het onrecht.

Dc Duitschers bestormden cle winkels, eisch-
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ten van alles, betaalden soms met geld, maar
vooral met bons.

Den volgenden dag verdw-een het korps; het
zakte naar Frankrijk af. Het moest immers het
front onzer Bondgenooten helpen omsingelen,
zooals wij hiervoren aangetoond hebben.

Maar intusschen ontscheepten de Britten bij
Sint-Omer en al dadelijk botste de vijand dus
op weerstand. Zoo ging het ook met de D,uit-
schers, rlie uit Doornik naar Rijsel trokken.

Den .{" Oktober vertr,okken uit D'oornik 50il
uhlanen eri een geblindeerde trein. Een be-
diende van den spoorweg te Rijsel begreep ech-
ter de list en leiclcl'e den trein op een zijspoor.
Dat gebeurde in de'voorstad Fives. De vijancl
sprong uit de wagens en begon te vuren. Tal
van burgers werden gewond, en een jonge
vrouw, die in haar woning door een kogel ge'
troffen was, bezweek.

Dien rnorgen hacl Rijsel echter juist het 20"
Lrataljon jagers te voet verwelkomd. Dezen ruk'
ten aan en bestookten zoo flink den vijand, dat
cleze rnoest aftrekken.

I.angs Roubaix rukte Duitsche infanterie aal.
Ook deze v,'erd gedwongen te wijken. Toch ge-
beurden bij dit al1es gewelddaden. Te Fives
r'verden tal van huizen geplrrnderd en enkele in
brancl gestoken. Inv,ronets krvamen in'<1e' fusil-
lerlc onr.

De ganscire rveek hadden dergeliilic ontmoe-
tingcrr plaats. Zoo men maar tijd winneu kon.

's Zatcrdags, l0 Oktobcr, ornstrecks 5 uur irr
dcn namiddag,drongen opnieurv uhlanen de stad
binnen en rlamen zelfs clen heer Delesalle, maire,
en den heer l)'ueastel, municipaal raadsheer, ge-
van,gen. Jagers te paarcl rukten nu âau, verlos-
ten c1e giizclaars en ioegen de stoutmoetligc
kerels cloor eie nre Nationale heen.

Xlerar ernstiger urclt wâren op ti1. Cicerr half
ltur later huiklen gtanaten eloor r1e luctrt el
rverrl Rijsel beschnten Tlrel hield de beschie
ting aaa. In detr nacht kalueerd€ z€, nraar des

Zondags morgerrs tot den middag heraam ze
met grooter kracht.

Op verschillende plaatsen brak brand uit. De
beu'oners schuilclen angstig in, hun kelder. Des
l{aanclags nog maâr altijd dat gebulder en .ge-

huil, dat barsten van, granaten en het wo'eden
cler vlammen.

D,e voornaamste wijk der stad, de breede s,tra-
ten als de rue Faidherbe, rue de Paris, rue de
Bethune, pârvis Saint-Mauricej rue cle I'Hôpital
l,Iilitaire, leden zeer veel.

De prins van Beieren stond met 60.000 man
en 100 kanonnen voor de stacl. Hij was op v/eg
naar den lJzer, Duinkerke en Calais, dus om
door c1e bekende bres te dringen.

En kolonel Pardieu, die Rijsel moest verde-
digen, had onder zijn bevel siechts 3.500 nan
en beschikte over 4 stukken.

Weerstand was nutteloos. De regeering harl,
trollwens, vroeger a1 Rijsel tot open stad ver-
klaard en de veste geheel lamgeslagen, door
haar 't garnizoen, de bewapening en de munitie
te ontnemen,

Nu wilde men de stad redden: 3.500 man
tegen 60.000' ; 4 kanonnen tegen 100!

's Maandags daald,e een vlieger op de Espla-
nad'e; 't was luitenant Medard. Hij kwam ko-
lone1 Pardieu verzekeren, dat er kavalerie op
weg was naar Rijsel en den volgenden morgen
infanterie hulp zou bieden. De dappere vlieger
was zwaar ziek; hij kon niet meer opstijgen,
doch moest onmiddellijk aan blindeclarm-ont'
steking geopereerd worden.

Ilulp ! Alweer beloften, Onudddellijk irad er
versterking moeten zijn, De stacl kon het niet
meer houden. Om 5 uur viel de por-te de Douai.

Kolonel Parclieu zond er een bataljonchef met
cle witte vlag en een trompetter heen, en boo<l
de overgave aan, om verder noodeloos bloeclver-
gieten te voolkomen.

Om 6 uur kwamen prins Georges vân Saksen
rnet een stafofficier en een ko onel in zijn hotel
en eischten de overgave zotrdet rtoorrvaarclen.

Op hetzelfde uur tractreR cle eerste vijan<lelijke
soldaten de stacl b nnen.

Een Duitsch officier, door Rupprecht van
Beieren gezoncl,en, kwam aan kolonel Pardien
hct effektief der troepen vragen.

rr Vijf en d'ertig honderd man ! rr rvas het ant-
woofd.

De Duitscher wilde het niet gelooven. Men
meende bij hen, dat eel gansche clivisie Rijsel
terdctligde.

I)en volgendelr û1orgei1 noest de kolonel naar
tJe Esp.lanade kornen. D'aar. stonden ongcvcer
ii.000 gevangenen. De vorsp van Beieren naclercle
er den verdediger van Riifsel en gaf hem zijn
clegeu tèrug, als erkenning der dappere verdedi-
ging c"lezer stad. Dan voerde hij de vijanclelijke
gevailgenen naar Tènpleuve. Ook c1e vlieger
,lile<lard, cloor zijne ziekte gerlwongelt, rvas aldus
in r1e nracht tler Duitschers.

Oru .10 uur deed 1.ret ieger: ziin inlrcdr', ritr:l
rriuziek aan 't hoofd. f)e. solclatetr schenen zecr'
afgemat. lda cle tevue rlierpen 'r'elrn zich op rie
steenen neeT en vieien dadelijk in slaap. Ook

û
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rle rurters schenen op huu iraarden te waggelen.
Dc rnaire, de bissch<ry, ruonseigucur Char<ist

ell een aantal municipalc lcdeu en notabelen
rrroesten a1s giizelaars borg staan voor de rust
eler stacl.

llen bepcrktc hct vunr, ruirut1e het pr"rin weg,
rlc troepen trokken cloor en lanclstorm verr.'ing
hen.

\/ecl Franschc soldatcu warcn orrtsuapt. Zij
r,erstoken zich bij kerrnissen. Er zaten cr zelfs
itr een riool, cloch'zij 

"verdeu 
<lnor een vrouw

vcrraden.
'foen vaardigde de bczetter ecu streng ber.el

rrit, dreigend met dc rlooclstraf, de militairen,
die gevonden zonden worden, en de burger-s; clie
hen verborgen.

Een wijnhandelaar, cle heer Jacquet, cn zijn
rlochter,.. betoonclen groote toer,rrijding om de
rveggedoken soldaten I'an voedsel te voorzien cn
laar België'te helpen, vanwaar ze dan in Ho1-
land konden wijken. Telkens olltsnapten er, hoc
moeilijk die tocht ook lvas, want de vijand deecl
huiszoekingen cn hacl al eenige wreede voor-
beelden gesteld, door enkele ontclekte oucl'mili-
tairen onbarmhartig te. fusilleeren.

De heet Jacquet en zijn meclewerkers hielden
cchter vol, nog maanden lang, en we zullen la-
ter lrooren, }roe zij deze plichtsbetrachting met
hun lcven moesten boeten.

Wat sommigen dier verstopten doorstaan heb-
l>en, getuigde we1 van heldenmoed. We spraken
er een, die tot in Nederland was geraakt. Hij
vertelde oûs het volgende:

< Ik verbleef bij een vrientl. 't Was gevaa{-
lijk in Rijsel. Dagelijks deed men huiszoekin-
gen. Verraders liepen rond en letten op alles.
Ik had een go€de schuilplaats. A1s er onraad
was, kroop ik tusschen de balken onder den
vloer rran een bovenkamer. Zekeren dag was ik
daar weer verscholen. Ik had juist den tijd er
in te kruipen, en naur,velijks had mijn gast-
vrouw de planken goed geiegd, toen de huisheer
soldaten en een officier naar boven moest 1ei
den. Alles wercl lveer doorzocht, kasten, matras-
sen, maar te vergeefs natrrurlijk.

'Woedend stampte de officier op den vioer,
daar waar ik lag, eû riep:

n Er moet een soldaat ziin in uw huis ! I

IIiin vriencl loocheuclc.'t Jir:gstc vau al, ik
n,ârs verkoudetr err noest niezen. 'k Beet o1r
miju zakdoek, ont niij in te houtlen. 'li Zou ruc
zelT licirel gervurgcl clan uriin gocclen liarneraad
veLraclcn hebbcn. 't 'Waren an.qstige oogenblil<-
kcn. Einclelijk trokken de kerels op.

Ik mocht tlc' brave lieden niet meer in gcvaar'
breugeu. Ik moest vluchten. Ool< daarbij u,ertl
ik geholpen.

De Fransch-Belgischc grens te oversclrriiclct
u'as het lastigste. nlaar 't lukte toch, al zat ik
een dag in een stroonrijt, al stapte ik dcn voi
genclen lnorgen, a1s boer verkleed, achter cerr
kruirvagen. Eens een ein<l in Bclgië, bezorgd<:
een komnrissaris van politie mii valsche papic'
ren. Ifa, er ziin claar ambtenaren, clie rroorldrt
rencl hun vrijheid en zelfs hun leven wagen
rroor hun land. rr

Zoo verhaaTcle die vluchteling, welke nu ovcr
Engelancl naar zijn leger terugkeerde, r't'ant in-
tusschen rvas de bres gesloten, ni€t c'loor Duit'
schers alleen, maar door de beide lrlurcn van
kloeke strijclers en geschut.

I,ater heb ik begrepen, dat <1e helpcrs varr
dezen Rijselschen soldaat, de heer Jacquet cn
zijn medewerkers zijn geweest. Dat alles kr'r,airt
uit, toen die trouwe Flanschen en eeu Belg voor
den krijgsraad stonden en hun leven eincligden
in Rijsel's citaclel. \{aar dat verhalen $/e op ziin
tijcl wel uitvoerig.

Zoo was dus nu reeds de toestand in Vlaan-
deten en aan cle Vlaamsch-Fransche grens. Ïfet
was alles de voorbereiding tot het groote tlrama,
dat viet jaar iluren zou.

***

Rijsei was dus ook in de rnacht der Duit-
schers. Maar de Bo4dgenooten renden mee in
dien stormloop naâr de kust. Arras bieef aarr
hen, hoe hardnekkig de stacl ook beschoten
wercl. Diouai ging in de hancien van den tegen-
stancler. Bij Merville leclen cle Duitschers eelr
nederlaag. Zij trokken zich terug op Armentiè-
res, dat zij clen 14" Oktober bezetten, en waâr
ze zich vcrbterkten.

Zij plunderden huizen en fabrieken, stalr'len
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hun paarden op kostbaar iijnu'aac1, ro.ofcleu kan
fen en linnen, verbrandclen in clcn hof van den
hecr Lambert diens schoonste ineubelen etr detns-
ten, dronken van urijn en charnpagne, zingend,
of liever huilend roncl het vuur.

Maar de Bondgenooten vielen hen langs Bac-
Saint-Maur en Erquinhem aan! en in den nacht
van 16 op 1? Oktober vluchtten de bezetters irr
de richting van Houpiines en Frelinghien.

De Engelschcn bezetten nu Armentières, een
voornaam punt aan de l,eie.

Achtergebleven Duitschers r,verclen in de irui-
zetr van het slachthuis tot Houplines bestookt
en gevangen genoûren of gedood. De benden die
Ieperen zo,o overûloeclig doortrokken, kregen
hier, en bij T{azebroek en Belle, durv na duw.
Zij beschoten Armentières. D'e Engelschen char-
geerden met de bajonet en. rvierpen de tegen
standers tot voorl5ij Perenchies terug.

Armentières bleef in de macht cler " onzen,
maar toch een punt van 't front. 'Iot zoQver
ging de wedloop nog goec1. Bleef nu nog het
eind tusschen Armentièrês en cle zcc, het Ieper
schc- en hct I]zerlancl.

Franschen en Engelschen zoutlen cle eerste
str'ook vercledigen, maar.zij \\'aren nog zu'ak in
aântal. De lJzer uterd aan de Belgen toegelve-
zen. En hoe hun toestand was, tveten wij. Hier
zou het er dus op aân gaan komen D'e Duit-
schers zonden thans hun machtige legers naar
Vlaanderen, naal Ieperen, Diksmuide en Nieuw
poort.

Een voorriaam punt op die wegen was Roe-
selare. De Eng"elschen, van Gent gekomen, zak'

tcn langs hier-. af, Ieperenwaarts. De Duitschers
volgden, doch rukten op Diksmuide aan, -mee-
rrencl, clat zri het met de Belgen 't gemakkelijkst
zotrden hebben.

Na dit r:,verzicht zullerr we beter den slag
van den IJzer en dien van Ieperen begrijpen.

IV.

Ile Duitschers te Bru$$e. -- De gevechten bii
Keiem en Mannekensvere. - Onze troepon
achter den lJzer.

Aan den llzet had men tot clan toe heel rustig
ge,leefcl. Zeker, men dacht aan de soldaten bij het
l"g*t, -.tt 1as van de wreedheden en de gevggh

teii, nraar dat al1es piebeutde zæ ver weg en hier
arbêidde men nog voort. De oogst moest toch in-
gehaald, het vee gemolken, de beroemde boter
van Veurne-Ambacht gekneed worden. 't Is
waar, de hanclel tierde niet. De kooplieden uit
liet binnçnlancl en uit Frankrijk blevel van de
llaanclagsche markt weg. De burgers konden nu
tegen lagen prijs een grooten voorraacl lwens-
micldelen incloen, boter, eieren, vleesch, meel,
aarclappelen en meenden rustig te mogen zijn"

pat r'r'as bezo,rgdheicl , maat geen egoisme, warrt
toen de vluchtelingen uit meer beproe'fc1e streken
aankwamen, onthaalde.men hen zeer hartelijk.

Overal verschenen er bannelingen uit l,euven,
Aarschot, Meçhelen, en de dorpen er om heen eil
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Koning Albett oncler zijn solc{aten.

rnon logeerde hen op hoeven, in de huiz-etr, irr
scholen en elk bracht el eten ireen.

I\{en hoorcle rie vreeselijke vcrhaleu van moorcl,
mishandeling, brandstichting eI1 plundering,
rnaar achtte ze wat overdreven. Zoo iets rvas toch
niet mogelijk meer, in onzen tij.J I Juist omclat
meû zoo vurig wenschte, dat zulke gruwelen niet
meer gebeureq ko'nc1en, too.nde men zich ongeloo-
vig. Ach, het ontw4kell zou \\'rced zijn I

De dasen, c1e we\<en gingen rlrrs kalm voorbij.
Melr geloofcle tle gazetten, ciat alles op zijn llest
liep err de Duitscher wel gaure. iu zijir land terug-
geslageri zou zi1n. fle burgerr,i,acht speclde' rvat
<xrrloq - zetrlet de spotlustiilc rncrrschcrr --. rlat
is, zij ber,riaakte cie \\regelr c'rr E-'.c'l;crirr'en eir lricld
nu en dan een s:Dion aan, rrelkc vaak ecn goedrr
Belg bleek te z7jn.

Och, waar is dit aile.s niet gc'l.,r:ur.i.Op eel goe-
tlen dag verschenen te Diksmrricie ee rr paar t{ui-
zcncl'r,rijwilligers. Zii kn'anrelr zicll ocfqrt.'rr err
verrlrvenett dan wccr.

]'{aar eensklaos wercl het nieurvs slecht. 't \rcr-
tt'ouwen in de sterkte van Antrverpen werd ge
schokt en zie, daar arriveerrien <le eetste aftrek-

kende troepen, vermoeide, uitgehongetde man-
nen, die zich met moeite voortsleurden en naar
ruste snakten.

De Diksmuidenaars ontvingen her vol deernis,
maakten kwartiers, deelderr van hun overvloed
mee en.gedroegen Cich zoo menschlievend, dat
deze solclaten bij hun vertrek op deuren en blin-
clen schreven : rr Beclankt D{ksmuide. p

Maar eindeloos werd de rij van geschut, wa-
geîs, troepen, vluchtelingen en niemand betwij-
fel<le nu nog, dat de toestan<l slecht was.

Men had vo,l vertrouwen de Fransche fusiiiers-
mariniers zien doortrekken en bracht brood en
vleesch, tabak en sigaren naar cle treinen, <lie
aan cle kleiue statie stopten.

Maar op een week waren de fusiliers claar te-
rug en met de Belgen maakten ze loopgravctr.
Boomen werden afgezaagd en to,t een barrikade
opeerigestapeld. Zoo naderde de oo'rlog tot den
IJzer. De vluchtelingen vân elders \ /aren cle eer-
sten, clie verder trokken ; de burgers haalden oo:k
trel een paspoort, dat was een voorzorg, maâr
we,irrigcn gingen reeds heeri.

De D'uitsche troeiren die naar hicr afzakten..
kwamen uit Brugge. Zielnier, hoe de hoofdstad
van West-Vlaanderyen bezet werd.

f)e vijanclen hieldet hun intocht op Woensclag
14 Oktober.

266 clicht volgden ze het aftrekkencle Belgische
leger op de hielen, dat ze het zeer waarschijnlijk
nog ingehaald zouden hebben, hadden ze dade-
1ij! hun opmarsch voo,rtgezet., in plaats van hun
karnp op te slaa.n te Brugge en claar tvvee halve
dagen en eeu nacht te versçrillen

Daags tevoren was de achterhoede van de Bel-
gen door de stad getrokken. I{et was een orde-
looze, r'envildercle groep, waarin geert regiment,
geen bataljon, seerr kourpagnie, geen rij of lijn
tneer te onderscheiden viel. Alle mogelijke wape-
nen en uniformen, in een onontwarbaar kluwel
rloor clkaer,

fn c1e Halle zatcn nog een drieduizend vluchte-
lingeu uit cle dorpen in het Oosten, elic de opmk-
l<etrrlc voor zich uitgedreven had.

Toen clie dat overscho van de Belgische
krijrsmacht p-ezien hadden, maakte zich een al-
gemcene paniek rran hen mees;ter. Denzelfden
avond namen honde'rc1en en honderden hunner
'neer oak en zak on en vluchtten in de richting
rran D'amrne . Zii, clie Dinsrlass vertrokken waren,
geraakten lroq over de Neclerlanclsche grens.maar
cen lr1âssa die oas Woens.lasavoncl was ecvlucht,
wer,1 rloor een afdeelinc" T)titsche liavaleric afqe-
sne,le'n en orrdcr vrceseliil< rrrisbaar naar Rrrrggc
terttseeiaaqd. /

Van clien Dinsdag af, vcr-'uvachtten we dus ieder ,

o.rgcrrblik clc bczettins van cle stacl cloor. den vij-
an(l. 's \\ioensclags al vroeg in cierl rlorgen ver-
lram ik, dat t'ie burgemecster, dc hcer \z-isart rle
Bocarmé, vetge,zeld door <lcn lioofd-kommissaris
van politie, met een witte vlag de stacl rritgeto-
seir \1'âs langs de Gentschc poort, rlcn vijancl
tergemoct, u'jeus voorhoerJe te l(nerhrttgge wa:
.vesig nalecrd.

. Het was ongeveer middag, toen de Duitschers
door de (lentsehe poort de stad binnentrokkerr.
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Een gekwetste Piot.

Enkele onzer: linrabiniers waren tot dau toc nog
achtei geb1eve11 en t.uttr,len hun geweren af ,

achter den hoek valr een straat. Zij dooclden nog
twee mân van de Duitschers, die achter de schet-
terende fanfare stapten, sprongen clan in alleriji
op hun fiets en rvisten nog te ontkornen.

Het rriel rlog mec, rlat dè l)rritschers c1e schulrl
rriet op de burgers geschoven he.bben. . rnet het
lrekeurle gevolg...

Mer-r vreesdc er u,cl eetr oogenblik rtoor, want
gansch de voorhoede van het binnenrukkende
rieginrenl beqon vervaarlijk te schieten, maar c1e

straat rras lecliq en er rtrerd niernancl getroffen'
trllen moest bekennen clat cle intocht van den

vijand grandioos was. De miiitaire regisseurs itr
Tluitschlantl kennen ltun vak I Langs alle straten
uit c1e richting vâl1 het Oosten l<lvamen regimen-
ten na regimeuten optlagen: itrfanterie... rui-
terij... kano rnen... munitiewagens... Dat rluurc{e
zoo onafgebroken gansch <ler.r namiclclae, tot c1e

heele stad als doc"r een zee vatl soldaten over-
stroonrd was.

Kr.r'artierrlakers schle.ien Ê:etal1err etr lettets np
rtele cleuren rtan httizcn, u'aer solclaten ingekntat-
tiercl eu van sta!1en, u'aRr lrearrlerr ontiergebracht
nroesten utorcletr.

\Taar r1e gloote triassa. liantlrccLclc toclt itr de

kilzetnes, cn itt,1'srgghi1'lc1111r' ot;ctlbarc gcl-'oir

Itretrr. \Iau s1ârrer i'* nrhlct' l-,i j hcrr liet ve e:l te-
ic:chtocliorrrel . I)cze rl' r\''ts 1:rlr ,lt zc-oeDtaai
gcr,,tijr'i . c1r rlc rtroot,: 116^'; '11'1 lttrtrsch;trlt;clt
1l'ecc vrij=af . clierit :trrc,tt,l . TTcrrl "lt'rr ttât'Jtt tr"rtlctt
e-lc strai ctr rrrtl g:czat..g i ttoll norril is ro,:t'tt lc'r'e tt

tc zir:r, 6f le hcrrlret gc$'È€:st t'tt ltcl i'rrttl'il. sllri
1.,,.r't' r(1(, Brrrgge.

Tr elen omtreli lltrrlen ctrnjre liastcelett gciriitti
,lctd en ook in cie slacl mrrakte,'n hicl' en d;rar Ërtri
rhiee beailetr het bont. l{aar r:;rttttrt.lijk n'aten zt'
dadeliik ornringrl dnot een groelr 36fi11itners erl

schuimstcrs,clie e,r altijel Selijk de,krBpcn bij ziju,
wanfleêr er in troebel virater te vissehen valt. Dtit
is trouwens zoo in alle steden en alle oodûgslan-
den geweest

Ook trof men irier 1aÎ{e burgers aall ,

clie w'uifden toen de troepen met vo1le muziek en

onder luid gezang <leze oucle Vlaamsche histori-
sclre stede binnenrukten

Zulke aterlingen zijn uitzonderingen. De Duit-
schers moesten toch rn'e1 zelf begrijpen, dat tle
Belgen, om een volksuitdrukking te gebruikerr,
rr1iever hrrn hielen, dau hun teenen zagen. )

Br u'aten ook te Brugge ntenschett, die door ar-
nroede, door slavelijkere arbeid, door telkens
terugkeerencle almoezen, door ellencLige wo-
ningtoestandeu hun karakter verlorcn haddet.
llezulhen nâme1r geschenken ttan cle Duitschers
aan : cho.cola<le, suikergoerl, kleedingstukken,
sigaren.'t \triaren liefdegaven, besteer<len de
olerlreerschers, maâf ze iradtlen ze toch meestâl
uit opengebrokcn rvinkels en iruizen gehaald.

Zoo voorzagen ze ook menigeen van een bed...
<1och clie bedclen u'erden met gewelcl cloor de ra-
rlren van de l,ausierkâzerîe gewo(pen, zooals
rnen'ook uit bijzondere qtoning'en meubelen op
straat heeft gegoo d.

Er'rva;:en oncler clie vreerndelingen echter vie-
zc licrels. Te Oostkamp haciden ze op een kasteei
alicrgulzigst gegeten, en toen in cle schoone ver-
trekken aan hun natuurlijkc behoeftEn volclaan.

\riiandelijke soldaten in huis krijgen is al erg...
maar wat dan, als clie s,oldaten nog dronken bin-
lr.cn ge$7aggelc1 komen !

Ongunstige mannen,slechte vrouwen en straat-
slijpers omringclen cle militairen bij de kasteelen
en grellen flesschen nrijn en anderen buit aan.
Sommige deernel maakten ciacleliik kernis met
rlc kerels, clie hun eigen land kwarnen bevechten
en in enkele slecht befaamde herbergen werd cr
clicn ar,'onrl al geclat.rst. De orgels schetterclen,
\\rôest gezâng steeg op.

l'{aar in hoerree{ hrtizen werd .qe\,{eerncl,gezucht
crr gebeden.

Een bekencl en gelcxlfwaarclig Brrrg.qeliug ver-
haalcle in clie clagen in een versla.g:

rr I)e Duitschers maakten het zich dien nacht
z.oo gezeTlir morelijk binnen Brugge... en dat is
hun groot ongelijk ge'nreest en eeî enorm gektk
\'oor ons... ))

. < Dan meent g'e, clat zc de Be'lgelr nog haclderr
lirrrrnen inhalen? )) \rroeg helrr t1e interviewer.

rr Dat uréén ik niet alleen, daar ben ik votrko-
,rcir zekei -,.an lËn ik kan me nu ook voorstellet,

rÀ.âârofli rie l)uitscircr-s cle I'eryolging gestaal<t
lreïrirerr : Onr.Jat ze r,recsden clat een ,sterke En-
ge:1sc|e lcgcrrnaclit z-icir in hincletlaag hacl opge-
stetrC tu-sschen Bmgge en Oosterrcle, en omclat zii
zich hij nacht nict op r.licrr ueg r1rr151s11 l,'agcn.
Een rran mijn goede r.riurtlen, ciic 's anclcrdaags
's morgeRs mct ectr kalretjc van Oo-ctendc ltaar
Ijruqge reed, n'crd rloor rlc rrcrkcnners varr he{
I)ttitsche leqer tegurgchoudt:tr en llaar eerr bcrrel-
r'.cr'.Jcl r-chraclrt. .

ir \\itar- zijn c1e Iincelschen? ,, 1'16"* r1iç i:ern.
,, .{1s il.l }ret n'ist, rlarr zou ik het rr toeh niet

.r.rgq€n r, lrrielde het: arrlu'oord.



( En waar zijn cle Beigen?... Ziin ze hier al
larig voorbij?.... Ztln ze al ver weg?...1

< h*og eens, heer overste, als ik het rvist, dan
zei ik hct u nog niet. U kunt van mij niet vra-
gen, ciat ik m'n lancl verraad. l

À{et dit antwoorrl nam cle kommanclant vrecle
t'rr liet m'n vriend los.

lk zag hem een paar rlren later tc Bruggc, e1r

hij verzekerde me, clat hij cle aclrterhoer.le tlcr

Oucle straat te l3rugge.

Beigen, voor zooveel hier nog valr ecn . achtet-
hoe;le > spraak kon zijn, op minder <lan zes kilo-
rneter afstancl van rle eerste Duitschers hacl ge-
zien !... We mogen 't er alzoo wel voor honden,
<lat c1e vijancl, hacl irij , zonder zich te Brugge op
te ltouden, de vervolging cloorgezet, het ovcr
schol 1'3n ons leger zou ingehaalcl hebben tus
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schen Oostencle en Nieuivpoort en aldus mis-
sehien u'el belet, dat het zich zoo krachtig aarr
het IJzer-kanaal opstel<le, ais het, tot ons allcr
verbazing', op zoo korten tijcl gedaan heeft gekre-
gen. ÙIogelijk wel iraciden cle Duitschers, clie zich
zooveel sneller voortbewogell,onzen so daten nog
clen pas kunnen afsnijden en vô6r hen den IJzer
bereiken.

Nu maakten ze,lii de innetrin.q van Btuggt,
iriist... één e,nkeien qe,.ra11gene. Ik heb henr zien

' Li ol)staplrelr in hun triomfantclijken optocht.
llct r.,'as cen lancier zonder paarcl. Hij nralcheer'-
11t tttsschen tn,ee solclaten, en r.'lak achtcr eetr
r.eltlkculicn, wâar\ran r1e warme, gcurige clamp
licrn rnaar steccls om het hoofcl rloci. llisschietr
u,us clat r'oor derr hongerieen solclaat als ce n
rrierru'soortige Tantalns-kl'elling ltedoeld.,,

St. Salvatorskerk te Brugge.

Tot zoover clit verslag. Zell hebben wij toen
ooi< Brugge bezocht. \\-elk een treurige indruk.
Ilrugge bezet I

We zagen bij Bre-vclel eri Deconincks stand-
beelri een Duitsclie veidsnrerlerij en Duitsche.sol-

Elet stadhuis te Brugge.

O. L. Vrouwkerk te Brugge.

\_
--:==---.

Het N{iuuewater te Brirgge
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I3ritsche afclecling van het Roode Kruis
te Brugge.

rlaten lrcslocgcn tic iraalrlerr crr lrcrstcltlclt auto.
nrobiclen.

l)b klok op dcll halletoren rvecs 't Duitsclrr
utu:.

Op rlcn Burg storrderr een ureligtc kanonrcrr,
de trtceste op olrs lcgcr verovcrcl.

Oclr, cle ovcrirraclrt, cle sterktc varr 't gc'tal.

De Sint-Kruispoort te Brugge.

I)ie kanonnen stouden daar tcgenover het fijqe
stadhuis, met zijn trotsche, rijk-gedekoreerdc
zaleu, vol hcrinnerirrgen aan Vlaancleren's ge-
schie<lenis ; tegent.rvcr de kapei van 't Heilig
Bloed, volgens cle legende hier gebracht door
Filips van den Blzas, graaf van Vlaandereri, clie

een tocht naar Palestina deec.l.En de eerste Bloed-
processic trok in 1302 cloor c1e stad en was eelr

ilanli;ontnregalrg voor de ovenvinrling bij l{ort-
rijk.

I)ie liarroiruen stotrclen tegenover 't gerechts-
irof , naar D'uitsche oversten zetelclen en '*'e cloor
Duitsche militairen een burger zagen heenbren-
gcn, nâar verluidt, omclat hij onvoorzichtige
u'oor<len hacl gesproken,

Op 't gerechtshof, c1c D'uitsche o,versten I Dat
kon nu al rvel in 't belang zijn cler Europeesche
beschaving,de'r hoogere <kulturl,maar wij, inwo-
ners va11 een klein lanclekc', \rroegen toch altiid
nog cif clat recht is !

Dooclsch ll'as het bij eu in 't station, waar altijrl
cen gezelligc clrul<tc' hcerschte" Alleen het ran-

De Jerusalemkerk te Brugge.
geeren \/a11 een Duitschen trein met kanonnen...
Iien Roode Iiruis-viag iring troosteloos uit een
raanr. VooL het gebourn', bij een hoogen auto-wa-
gcl1, eelt patroelje.

Ile klok op den stationstoren stoncl stil... Beel<l
vâ1r orls verkeer en ons bedrijf, onzen harrclel en
orrze nijverheid.

De D'uitsche beul in Vlaandereri
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Alies stond stil, aiies zweeg:.. De klokken der
dorpen, vooral in Vlaancleren met zooveel gevoel
en rhythme geluid, de klingelende beiaalden, de
ronkende molens, 't snakkencle weefgetouur in cle
hutten en kleine hoeven, de kantbobijntjes in de
Brugsche en Iepersche huizekes znregen; de da-
verende machienen en snorrencle raderen, cle
clreunende kalanders onzer fâbrieken, de persen,
waârop onze clag- en weekblatlen gedrukl wer-
den, zwegen; de zingencle moecler bij de wieg,
zij ook zweeg.

}{aar plots'hoortlen \\'e een stenr, <lic van htt
kanon, van vernieling en doo,r1 ! Bn al1en keken
vernronclerd op.Vanwaâr kn'am clat geluicl? IÂIaar
rierrl er gestredcn?

Men'hac1 na den nacht van zwijmeling troe-
pen zien heen trekken, c1e Smedepoort uit. Maar
men had geen.nieuws.

En nu dit kanon ! Was er een nieuwe striid
ontbrand? Waren de Ëngelschen, tle Franschen
qinds ?

]Icn uioest wachten op een juist antwoord.
Ile u,ildste geruchten cleden de ronde.

'I'ot er na enkeic clagen gervonden rrersche-
nen, cerst per trein, dan ook per auto, crndelijk
rrr.cf l'agens en katten, gemenrl door opgevor-
clcrtlc \/laamsche b,oeren. Bloe<1 drnipte, langs
r1c s1riilen, uit de reten.

Iin ric voer<lers fluisterden iot rlc ltttrgers" dat
cr r:en g.roote slag aan rletr glng wâs, tegen Iliks
rnrririe en Nieuu'poort. dat rie Belgerr zich ra'eer-
elen. dat er Engelsçhc schelten op zee lagcn, tltrt
rle Duitschers zware ..rerliezen leelen.

Ën voor 'i cerst sprak m"n deu naitnt vat de n

IJzer uit I IJe trormtralschor-rl, 't Sinl.=]anshnepi

\: _-

t:i11, anclcre gebour,ven werden v,ol gekwetsteu
geiegcl. De treinen voerclen er voort, in c1e rich-
ting van Gent.

Zekeren dag leiclden de Duitschers eeu groep
Belgische gevangenen binnen. Deze zagen er
orrerveîmoeid uit. D'e vijand rvilde er mee pron-
ken en bracht ze triomfantelijk door de straten.

Maar'de onzen gevoelden dat, en ze rechtten
't hoofd en keken fier in 't ronde. En de bur-
gers gevoelden het ook, en hoe zoo rap het
nieuws de roncle deed, men wist het niet, maar
van. alle kanten kwamen mannen en vrouwen en
kincleren toegelo,open, gaven brood, sigaren, ta-
bak, gelcl aan de g'evang€nen, iuicirten hen toe,
zoadat cle nijdig \Mor:dende Duitschers de Belgen
spoedig naar de halle leidden en de deuren s1o-
ten. De betooging rvas niet naar hun zin uitge-
vallen. Ook de sotrclaten 

'hadcien clen naam van
cTen IJzer genoemd.

Het Belgisch groot-hoofdkwartier vestigde
zich te Veurne, op het stadhuis, en nâm dadelijk
,1e rroodige maatregelen voor bet verzet

Zaoals u'i.i reecls zeiclen, telcle het leger 82.000
rnâ.n, \l/aarvan 48.000 infanterie. Bij Diksmuirle
stontl.en 6.00û Fransche fusiliers-mariniers, tlie
gescliut van ons moesten hebben, om in hun
operaties gesteuncl tc r,r'orden.

Varr Boesingc tt-rt tic zce, ovct ecn front van
lltj Kru., lrilt'l rttcn clrr:; -clcchts ,|i4.000 1uàlt voet-
i'olk. Iln allen uitgeputtc soldaten tu slecht Lre-

rvapencl. Nict u'einigen tnisten zelis hun gew*eer.

^tien zag cr velen lrmpgraverr rnaken met hur
ira jolct, net rle lianrlexr zc1fs, ,:f ze liehtten
iret een mes tlc steenen uit ticn ilijk, il'aarar:h
ter re zich z-ol:lden ingraven.

WV-rd
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Gevecht te À4annekensvere.



Gevecht te Keiem.

De tweede divisie werd opgesteid achter dc
linie I'ombardzijde-Nieuwpoôrt-Mannekens-
vere, dus het dichtst bij de zee; de eerste divi-
sie sloot zich daarbij aan, van de Vereenigings-
brug (tusschen St-Joris en Nlannekensvere) tot
nabij iret gehucht Tervate, achter Keiem; dan
volgde de vierde divisie, tot Diksmuide, waar
de Franschen het bruggehoofd zouden helpen
verdedigen; tot Noordschoote stondi dan de

vijfde divisie, eo nog Zuidelijker, naar Boesinge
op, de zesde divisie.

Onze eerste ruiterij-afdeeling werkte met de
Fransche kavalerie nabij het woud van Hout-
hulst; de tweede was als reserve tusschen
Nieuwpoort en Veurne, evenals de geteisterde
derde divisie, bij Oostkerke en Lampernisse'

Reeds den 16- Oktober hadden de schermutse-
lingen plaats tusschen cle voorposten, bij Sint-
Pieters'Kapelle en Schoore.

't Bleek weldra, dat de vijand zijn gxoote

krachtsinspanning toonen Zou tusschen Nieuw-
poort en biks-uide en bij cleze plaatsen zelf';
'hi; 

vermeed het beboschte land van l{outhulst
cri Iilerken, al zond hij er zijn sterke patroeljen
heen. Maai het gros dèr legers kwam uit Oost-

ende, Brugge ei Torhout, T effiTge, Gistel en

Eessen, duJ v66r Nieuwpoort, Mannekensvere,
Keiem en Beerst, bij Diksmuide.- 

Wlj ,ooa"n dus eàn deel der vijfde en zesde

divisit' r'arr iret Zuitlelijk clccl lveguemeD, om ric
rucer bedr-eigtle purrten van 't Noordcn te be-
schermen.

De vijand vestigde zijn groot hoofdkwartier
te 'i'hieit, in 't hartje vau West-Vlaanderen.
Daar vestigde zich clc hertog van \\iuftemberg
met zijn talrijke schare officieren en minderen.
Hij meencle een gernakkelijke zege te zullen be-
haierr. 

.Was 
het misschien daarom, clat men deze

taaL aan den niet al te bekrtrtamen, maar \iorste-
lijken legeraanvoercl'er toevertrourvde?

Hij kommanrleerde het vierde leger (22", !;l',
26u en 28u korps). 't Zijn echter cie vierde Ersatz-
ciivisic cn iret clerde reserveliorps, clie eerst aan-
rtielen, bij I,onibardzijcle, Schoore en Keiem.

Ten Zuiden van Boesinge, van leperen tot aan
clc I,eie, lagen l'ranschen en Engelschen, maar
ook daar rvas de bres nog zwak, zooals w'ij zul-
len zien.

De Beigische voorposten over den IJzer moes-
ten lveldra voor een overmacht wijken.

Den 18" Oktober trok het derde bataijon van
het tiende regiment van Keiem op de rivier te-
rug en ieed daarbij zlvare verliezen. Ook Schoo-
re en l\llannekensvere werden opgegeven. Wij
hadden op den rechteroever van den lJzer al-
leen nog Beerst. Dat was ai kritiek.

De tegenstander kon nu zijn zwaar geschut
opstellen en, onder de besc_herming daarvan,
zijn bruggen over den stroom slaau.

Uit Veurne kwam het bevel, Keiem en Man-
nekensvere terug te nemen. Dit poogde men op
clen avond van den 18" Oktober.

I{o1onel Couturiau, kommandant van 't acht-
ste, zou den aanval op Keiem besturen. Deze
rnoest geschieden door het eerste bataljon van
het clertiende, onder majo,or D'elcour, en het eer-
ste bataljon van het achtste, oncler majoor Vas-
seuf.

De duisternis 'nvas gevallen.
In c1e verte laaide de brand van Keiem, waar

de onzen vô6r hun vertrek de kerk in vuur eu
vlam gezet hadden. Onze artillerie bestookte het
dorp, lvaar het reeds van Duitschers wemelde,
terwijl de meestal gebleven burgers angstig in
de kelders scholeu.

En achter deze troepen stonden er nog vele,
gin<ls, te Sint-Pieters-Kapelle en bij Couckelare.
'Iegen die gansche massa werdeu twee bataljons
afgestuurd. Daar gingen ze over de brug van
'Tervate....

Een officier van het hoofdkwartier, die de
plannen met den staf der vierde divisie bespro-
ken had, meende, dat alles wel op rolletjes zou
loopen.

rt l\Ien zendt ons naar dfl dood >, antwoordde
majoor Delcour, <r maar het bataljon zal toch ziln
plicht doen. l

Neen, hier paste geen lichtzinnige taal. Bittere
ernst is die marsch ! lwee bataljons tegen een
gansch leger, eenige honclerden uitgqrutte man-
nen tegen de machtige troepen van den keizer;
clie worsteling moet ongelijk zijn.

Zvnjsnd. trokken de mannen voort langs den
weg nâar het dorp. Onze artillerie van Stuive
kerrskerke vuurde voort. De wind voer in de



boonren langs den weg. Dat alles doofde het ge-
rncht cler stappen. A1s schimmen slopen ze heen,
de jonge mannen, waarvan velen nu het kostbaar
leven moesten offereq.

IIet bataljon van het 8o zou cle kom varr I{eiem
aanvallen. De kompagnies van het 13" kregen tot
taak cle uitkanten, c1e wegen lvelke uit 't dorp
*tralen, te bezettcn.

I{et 8" zag de huizen. Ze hoorden gezang" De
Dnitschers vermaaktere zich op hun wijze. Ze
hadden reeds menige woning gepluncierrl. Maar
schildwachten merkten rle gedaanten op.

W-erda ! De vijand I Schoten knalden, a1arm"
seinen klonken. Dadelijk ontbrandde de strijd.
uit cle huizen wercl gevuurd, maar de onzen
drongeu er binnen, jeegen d9 tegenstanders met
c1e bajonet heen of velden ze neer. Hevig was de
lcamp. Wilde kreten stegen op. Ger,vondeu kerrn-
c1en. D,e D,uitschers vluchtten heen. Keiem was
aan de Belgen. Maar zou men het behouden?

De Duitsche officieren joegen woeclend hun
mânnen terug, de onwilligen dreigencl met't pis-
too,l. En velen kropen dooi' de hoven, verdoken
zich in woningen, op zo,lclers, of achter hagen,
stelden machine-geweren op. Hulp rukte aan. De
nacht.verliep, en toen de morgen daagde, zagen
cle velilen rond Keiem grijs van Duitschers.

Ja, men had het dorp veroverd, maar 't ging
zooals meri voo'rzien hacl; c1e zwakke tegen den
sterke, twee bataijons tegen twee regimenten en
meer.

De kompagnies van het 13" bernerkten de slui-
pende, naclerende benden. Ze verdeeligden zich
dapper.

Kommandant Mahieu en majoor Delcour ston-
den ten Oosten van het c1orp, Luitenant l.ouppe

5ru.-.-

liet zijn nachine-geweren ûp derr vijand vurell.
Veel mannen stortten neer. Maar wat baatte het?
Dadelijl, werden de iedige plaatsen terug ingeno-
rnen. 't Scheen of cie punthelmen uit den grontl
rezen. I,ouppe wercl gewold, maar kommandeer-
rlc voort uit een gracirt. Majoor Delcour sprcng
op cien weg om zijn mannen beter aan te voeren.
Ilen kogel trof hèm en zqlaâr stortte de overste
rreer... dood.

Acht, negen, tien soldaten zonken roncl hun
majoor, a11en weggenraaid in de kogelvlaag door
rler.r vijand afgezonden. I{oalmandant }Iahieu
zoncL luitenant Louppe naar achter. om verstel
king. Mahieu zelf r,verd evenee,ns geki,vetst. [Jit
een sloot schreeuwde hij zijn bevelen vooit.i\iaar

. mccr elt rueer lnannen lagen te zieitogen.
De kompagnie Pasquier op den weg naar feke,

:rau cle andere zijde, hàd het ai zwaar te verant-
r,voorclen. De mannen vochten a1s leeutven, gre-

'pen c1e D,uitschers aâ11, mâar ook hier I'vas het
getal ciat overu'on. I),e laatste patronen warelr
vcrschoten, in het bajonetgevecht werden cle or'
zerl ncergeveld. Een kon het toch tegen zes, ze-
ven, tien niet houden.

Pastluier zond de laatste overlevenden heen err
rr t.r-rl zelr gcvallgell genonlell.

I,uitclant Lo,uppe .-sleurde zich voorbij het
rlorp, lvaar het bataljotr van het 8" nu in de min-
clcrheicl u'as geraakt. Uit vensters en openirrgerr
in cjaken klapperden de mitraiileurs op de kleine
groep. I,ouppe voelcle zijn iirachten bezrvijken,
rloch spancle zich in, kroop bloeclencl en met cl€
kcorts over 't iijf door grachten rnet slijk cn \i'a'
ter. Gewonc]en smeekten om hulp, maar hij
mocht zich niet ophouclen, er moest versterking
komen. Hij zou ze vragen aan kolonel Co,uturiau.

ru De kolonel van het 8u lr schreeuwde hij, o1r
den rveg van Iieiem naar clen Ijzer gekomen,
waarover een o,rkaan van ijzer en loocl sloeg, zoo-
dat rie'steenen omhoog vlogen en boomen knak-
ten. rr De kolonel van het 8u. l

En claar voncl hij hem achter een stroolrr'jt. I-Iij
bracht zijn booclscirap over. Hulp? Een kom-
pagnie, die vqn Esnouff wâs nog beschikbaar en
ze vertrok cloôr het vuur. IIaar zii kou clen toe-
stand niet veranderen. lriog eeuige oogenblikkerr

Admiraal Ronarc'h.

Hoekje te Diksmuide"
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eu cle laatste strijclers r:otitlen geheel o'trsingeltl
zijn. \ran cle kornpagnie \{ahieu warell rrog dertig
rveerbaren over. Zij rrerschoten hun laatste ko-
geis.

Kolonel Couturiau zag het u'anhopige van deze
wo'rsteling in en beval den algemeenen terug-
tocht. Keiem kon niet behouden blijven.

De Duitschers bemerkten die be'weging en ver-
rlubbelden hun vuur. Granaten huilclen en barst-
ten over c1e gansche strook, tusschen het dorp en
rien lJzer. De o-"'er1cvencl.en kropen door de wa-
tergangen, het riet. Gewonclen huilclen orn hulp,
streektcn toch meegevo.ercl te rvorclen. l-laar nu
lvas het ieder voor zijn eigen. En nog steecls
rraaide de c1ooc1.

IJeelirislvekkend rvas het schamel groepje, dat
rlen overkant van <ien IJzer bereikte. En toen
's a,vonds de officieren appel hielden, bleven vele
nanrelr onbeantnoord, namen van hen, die giuds
t.rrssciren het riet lagen te stervelt, of reeds uit
hun 1ij<ien \,varen verlost. Te I(eiem huilden en
tierr.len cle l)iritschers. Ze piunclerden cle rvonin-
gen, eil iusilleerclen een man en een vro,urv, die
olr eeil lroeve gerrrlucht lr-aren. ZeleidrTen groepen
burgers heerr. en weer, plaagrlen hen of misiran-
tlc:lclen ze, en telkens stroorircielt maar rrieurn'e
grrlcticn toc.

Keienr. was n11 I'oor goeri ltcz.et, cn't dorp ten
ontlergang gecloernd; als zoo vele anderen âail
r-len IJzcl zor,r itet verkruiuielen tot een hoop
Iruin.

I)e aanveil op llannekensvere misiukte even-
ecns. I{et 3" bataijon van het 7" linie had dien
zclfclen avonri tot taak het te veroveren. De troe-
pen trokken over detlniebrug of de kalsijelebrug:
r-aoals het r,'olk gincle:r zegt. llannekensvere ligt
aan rlen rveg Nieurvpoort-Btugge. Van verre zag
tneir rletr ger,r'e1digen, ouden torerr. IIet bataljorr
geraakte niet rrer. Dacleiijk stuitte het op de loop'
graven, die door den vijancl bèzet ùiaren. Ben he-
vig vuur barstte los,en maaide olrze 'mannen weg,

Gansch den nacht ioch duurde de worstelin$
vooft. legen detr morgen beval majoot Everard
tlen terugtocht. De vijand beschoot hevig de
bmg, den eenigen uitweg. En men moest deze in
clc lucht laten vliegen.

tt Hulp ! r smeekten nog vele gewonden, clie
door de grachten naar den IJzer kropen.

a Niet meer op c1e brug. Ze springt ! r waar-
schuwde men.

Een zware slag, stukken ijzer en hout, kolom'
men watér, en in clen schuimenden IJzer wierpen

lle Groote Markt te Diksmuide.

zich nog .,veerbaren en gewonden, om toch de
overzijcle te bereiken. De meeste gekwetsten ver-
clronken.

Zoo liepen deze eerste gevechten af... ze wor-
den nauvrelijks genoemcl en toch hoe moorddadig
1vâren ze. Ze vormden de inleiding tot den IJzer-
slag.

't Was de nacht rran Zoudag op l'Iaandag. Nu
'brak 

cle 19" f)ktober aan !

Hoekje te Diksrnuide
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Dc 19" Oktober. - Een mislukt offeusiel. - De
legers van den hertog van Wurtemberg. -Duitsche rvreedheden in West-Vlaanderen. -De viiand te Roeselare en ûmgeving.

't Was alles zoo snel gegaan ! Nog schreven
de laatst verschenen bladù in Wes"t-Vlaande
reu, dat de forten van Antwerpen stand hielden,
toeu de Duitsche beàden nadetden.

Veel bewoners der provincie. die lang reeds
gewikt en gewogeû hadden, oT ze vluchten zou-
den, als 't eens zoo ver lvas, werden op hun
dorp verrast eu moesten wel blijven.

r\auwelijks waren de laatste Belgeo heen, oI
de vijand, verscheen. De eerste benden gedroe-
gen zich over 't algemeea ordelijk, en de meu-
schen gevoelclen zich gerustgesteld. Ze vermoed-
den niet welk drarua menige plaats boven het
hoofd hing.

Wellicht zouden er minder wreedheden ge-
beurd zijn, zouder den terugkeer vaû Fransche
patroeljen, want als er gevochten werd, waren
de troepen van den keizer als wild.

19" Oktober ! Een onvergetelijke dag, clie zwart
aangeteekendr staat in het martelaarsboek van
West-Vlaanderen.- 

Foch, die de legers iu het Noordeu aanvoerde
en zijn hoofdkwartier te Cassel had, 't Fransch-
Vlaamsch stadje op den berg tusschen Duinker-
ke en Hazebroek, schreef een algerneen offensief
voor en had daartoe maatregeien genomen met
French, den opperbevelhebber der Engelschen,
en met ons groot hoofdkwartier.

llleû wees als doel aan Torhout, en zelfs Brug-
ge tl Gent. 't Oogenblik scheen goed gekozen,
want de Duitschers hadden hrrn legers samenge-
trokken bij Diksnuide, eu de streek tusschen
deze stad en Kortrijk was zwak rlcror r1,-'rr vijancl
bezet.

Deu lSPOktober nauren F'ransche territorialeil
van Roeselare bezit. 't Waren oudere mannen
van Perpignaa en ze brachten de stad in staat van

lcgcil!vcer. I(avalerie tlrc.ing trog vcrder, om clc
\,vegcr! tc verke[rren, verscheeu te Rurubeke, Àr-
rlooie, IJeveren, Cits, I.ichtervelde errz., echter
slechts kieine groepjes.

De beste hoop bezielde de bevolking vau al clie
plaatsen. IIen meende dat nu toch eindelijk de
opmarscir varr den vijancl gestuit zou worden,

Onze troelreu trokken langs Eessen ûaar
\'lacisloo ; cle Franschen met Belgen joegai decr
vijand uit tseerst. Zoo was er dus een scherm van
bondgenooten voor Diksmuide, maar we zagen,
ciat Keiem en i\{annekensvere in handen 'der
Duitschers bleven. Belgeu waren cchter meester
te Lombarclzijde vtxrr Nieuwpoort, a1 stoud de
tegenpartij te Westende eu Slijpe, en zelfs op de
groote hoeve, clen lJamburg, tegenover, Nieuç-
poort.

De algemeene aanvai moest geschieden van
Keiem tot Nfeenen.

Op den rechtervleugel zou <ie Britsche kava-
lerie op Keiern marcheeren. In het ceratrum
moest de rijterij van generaal de Nlitry met cle
onze (Iu clivisie) op Roeselare en Torhout trek-
ken. Links trachtte onze 5u infanterie-divisie
langs Vladsloo en Eovegem te vorderen. De fusi-
liers-rnariniers samen met het 1" bataljon kreeg
tot taak Beerst en cien \ryeg naar Torhout ts ne-
men.

De Fransche kavalerie rende door het woud
van llouthrrlst, voorbij Staden, Hrxrgiede, Gits,
en rve zagen, clat de voorste groepen nog wat
verder aan rle burgers als cle visie gaven van de
naderende bevrijding.

De fusiliers stonden te Diksnuide.. llier was
het 's Zondags zeer kalm geweest. De menschen
gingen rustig ter kerke en knielden op het stroo,
waar 's nachts vermoeide soldaten hac.ldeu gerust.
rVen had vorigen dag wat granaten hooren bar-
sten. Eenige brandjes waren spoeciig geblui;cht.
Nu zweeg het geschut, eu iecler zei, dat het ge-
vaar afgewend en het de beurt der bondgenooten
wàs, om te overwinnen. Koning Albert bezocht
cle.Beigen en Franschen.Hij drukten Ronarc'h de
irand en bezichtigde de stellingen. Men hoorde,


