
,- tti'tdl -

Bngelsche schilciu'acht in een seclerc

dale r. 'k Klirn op cle ho,ogte van stcellerr. Verre
roardom mij ligt de rrlakte, \traâr nu de stilte varr
den dood hangt en toch vier jaar lang de kano,1r.
nen huilden. Ben vlakte,, in vre,tles,tijd zoo heer"
lijk schoo,n, met de lachende dorpen, de vrucht-
bare velden eu daartnsschen l<abbelende beken,
met de witgekalkte ho,even en zwierige mo,lens.

'k Fiets een irelienden weg aT. 'k Zie allerlei
pulten, zoo bekenci gewo,rden in dezen vreese-
lijken oo,rlog : 's Graventafe,l, Broodse{nde,
Kalve.

'k Stap even af otll een praatje te maken nret
een Belgisch soldaat, die hie,r eveneens een kijkje
ko,mt nemen. IIij wijs,t naar e,eltr plekje, waar
eenige met hehnen gekroo'nde kruisjes boven 't
wilde gras op,s,teken, en zegt: n Daar rn'ootrcle
ik. rr Hij vindt geen steen meer terug van zijn
wonlng..Wat 

verder blijf ik weer o,nderzoekend .ro,nd-
kijken. 'k Mo'et hier toch te Zo,nnebeke zijn, in
de korn va,n 't dorp.

-.. 't Is wel Zonnebeke? vraagt mij op ziin
beurt een burger, die uit een zijweg genaderrl is.

- 'k Peinzs het... 't Kan niet andets,...
Een Brit, die Duitsche krijgsgevangenen be.

N'106.

korl ireroverci Fransch clorp.

n'aakt, komt naar ons toe en loept al varr eeir
eiudje:

- r\ny newspapers i'

Die vraag klinkt me vreemd in cleze o'mgeving.
Is a,lles rontlom o,ns niet veel machtiger clan'iret
treffenclst artike'l van een krant?

- Is this Zo'nnebeke? in{ornieer ik' bij cierr
'l'ommy.

- Yes... '.lhEre is a boarcl...
Werkelijk, wat verder staat op een paal weer

cle naa,m van 't clorp, en meer is er van de groote,
bloeieirrle gcneeute niet o,ver. Welk een irotrie
in dat woord : Zonrrebeke, terwijl alles rvo'estelij
oni ons is.

Daat ligt 't kadat,er vall eeil paarcl en vogels
azen er o1r. En overal nog mrtnitie, gebroken wa-
penen, ijzeren platen, stukkeu beton, planken
en balken.-8"" 

houten weg slaat links etl en over'

Westhoek rijd ik, zoo goed en krvaacl als 't gaat,
uaal lilooge, een gehucht op clen straatq'eg.Mee-
near-Icper. Welk een verschrikking nog om mij
heen. Talrijl< zijn er de graveu. En tusschen
schuilpiaatset, 1àopgrachteu, tracks, munitiede-
pôts, liggen stukgeschoten karrenl âs'sen, dissels,

DE GROOTE OORLOG.
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ianonnen, wagons met ransejls, r,eldflesscheu,
ile!ûreû, bajouretten, grana,athulzeu, mitrailleur-
pauouEq iu band, kruiwagens, spaden, kolveu
van gew€res, rollen pnkfueldraad, pa,len, ijzeten
platecr. AIleSo de dooden zijn opge,rurmd. Dre
ru$teï. in deae woeste vlakte en met duizerrdeei
slurmeren ae in den zoo, dikwijis o,mworeiden
grond.

't llooge ! IIoe dikwijls heb ik er over geschre-
venj 't was oak zooy'û idyllisch plekjp, met het
kasteel en 't praÇhtig park van baro,n De Vynch.
Lang lagelr Britten en Duitschers hier tegenp,ver
elkaar.

En nu.,. Sanctuary Wood heet het park en ik
herkeq 't nog e,an een tweeironderd stornpen va;rr
bo'ocneu, als doode stokken in den grond gezet.
Geen takje, geen twijgje, geeû b,laadje meer. En
't slot zelf is verçi\ryenen . àoa is't l:Ioo,ge nu. Vau
't gehucht geen 't minste spoor. Vvegwijzers
brengeù me allerlei nâmerr uit de komm tniqué's
voqr den geest i Bellewaarde, Zouave Wood, He-
rmthage, Veldhoek... en hoo,gte 60...

En uu fut de weg naar leper ciaar voor rnij,
errst daalt, dan rilst nrj, om weer t€ ctalerr in ue
stsd, waqJ ik tusscnen lulnen het gras zeer }roog
zie stasn. 1!Ieu heett tret puin wat weggevoercl eri
uoo een pâar stratern ooor de wtlcternis getro,klen.
De Groote lllarkt is als een do'rpsplein mEt de b,a-

srs van den halletoren eu eeû stuk voormuur o,p
den achtergro'nd en daarachter rijst nog een klein
stuk van Sint Àrlaartenstore! srr een zijmuur, met
edn portaal waarin o,nthoodde heiligbeelden staao.
lussche,r kalk en gruis liggen p'r'achtig bewerkte
steenen. Dat is alles wat de Duitscher o,ns lie
van de schoo,nste Go,thische kerk van België err
de rnronderbare halle. Err verder eenige groepc'n
nruurbrokken, die arm en schamel schtlnen te ril-
len in dit zoo heei klei! gelt'olden en toch zoo
o,verweidigend Iêperen. Want buiten de markt en

de aanpalende straterl, waar rlog eenig puiu rijst'
is alles weggeveegd, alles tegen del gro'nd gelegd
en voor eeu groot deel o'pgeruirud.

Gelukkig had ik wat brood meegenoluen, wallt
te Ieperen is niets te krijgen. En ja toch, juist
die morgen was de eerste winkel geopend in eel
langen, breeden kermiswagen, door een o'ncler'-

nemeûd man naar de stad gevoerd.
Ik stap er brinaen eu het ka'cheltje ronrkt er v€r-

lokkend op dezen ko'ud'et ciag. 'k Kan e,r ko'ffie
krijgen, at is net zo,nder suiker od melk. En, claar
gebruik ik mijn so,bere lunch.

* Peins je 't ook niet, d'a'k hier goede affaires
zal drren? waagt me cle baas. 'k Ga er morgen
een teute bij opslaan eu allerlei warer betrek-
ken. Er gaan torch vele menschen naar lep'er ko-
men zien.

De hamdelsgeest is te onzemt nog niet verdoofd '

'k Verdaat Ieper's puin orn de Iqlerlee te be-

zoekeq. 't Sad, Steenstrate, Dtie Grachten,
Merkera en 't Woud van Houttrulst.

Track tor Polygo,ne, to Crucifix, Butte, Cha
teau-wood.

Pad,en zijn er genoeg in deze Iepersche wilder-
nis, als g" ow fiets miar o'p deq ru.g-nemen wilt,
en ioch doo,rkruisEn ook goed berijdbare- wegeil
het wide slagveld, en daû is een eer voor de geme

à"i iàtie.rae*, welke zoo spoedig voor de ver-

biutiingen hee,lt gezorgd. Ge rtjdt nu juist niet
over a,sphalt, en als ge elken dag gemiddeld zes-
tig, zeventig kilometer pedclelt over dqzware ma.
kadams en ho,bbeiige keien, berg aÉ uu, maar clan
toch. weer b*g or1r, gevoelt ge het 's avonds
terclege in uw beenen.

l{et sas... Bewogen staan we hier aan het ka-
rra,al, clat van feperenr naar den IJser loopt. Het
ligt er zoo. droom,erig tusscher de o,evers, even
rustig als de rnilitaire l<erkhoven zijn, waar we
even hebben gepgosd en de namen kunoen lezen
va,n Walen, Vlanringen en Franschen, op met
,jooveel iie{d:e geplante kruisjes,... Want die lieJde
herkent ge in een bijschrift als r< Pro Patria lr,
iu een ros,ett eeu kokarde, een naa,mkaartje, een
rla,gge'tje, eu irefm, eren kra,ns,.

'L Sas... En we derlken aau ;\p,ril 1915, toen
cie l)uitschers claar bij Piikern voo,r het eerst ltur
stikg'assern loslieten en in dien nr.oorddadigen aa,u-
val, o,ver versrnachterflde Frarrschen tot hier aau
de brug doo'rdrongen... En iu den geest zie ik
cie .Beigen met Fransche reserve aanstormen en
den vijancl terugwerper. En nu... alleEn de wind
ro€ft in het ho,oge, wilde gras enr rimpelt hEt wa-
ter en sla,at verro€ste prikJ<eldtraden tegen elkaar.
De dood, de verlatenheid... Een boer, die bij
ISoesinge in een nog ira,lf b,estaande hoeve, waar-
van ctre raamopeningeur geb,lindeerd zijn, terugge
keerd is, kijkt verbaasd op, ûu hij een weemdo-
ling o,ntr,vaart.

ILeninghe... Een prachtige ruine... Het woorrd
klinkt misschien wat wreeid. En toch, hoe indn:.k-
rvekkend deze muren di:r eens prachtige kerk,
't av'ondgoud stroom.t doo,r de gothische raâûto-
peningen o,p die wilde pianteo clie welig wasseu
tusschen stukkcn pilaren, daar, waar de dorpg-
lrngen neerknielden in stil gebed... Fier nog ver-
heft zich een hoekmuur van den hoogen toren
en vo'gels v'liegen de spleten in sr uit. Om de
cenzame ruine waggelt het puin van eerrige hui-
zeri,.. LeÛenden zijn er te Reninghe niet meer
cn lve staan geheel alleen tusschen de graven vau
vele dooden...

Noordschoote... Oo,k hier nog een b,ro,l< vau
tle kerk en eenige gevels... En op zsrken valr
graven lees ik, dat 't dorp waarûjk Noo'rdschoote
is, waut er zijt geen mensche[ om het te wageo.
ilIijn blik va,lt op de vele opschriften van geva,l-
len landgenooten... a Les spo,rtsrnen belges à leur
Camalade Gustave Jo*ee, membre du S. C. An-
derlechtods r staat daar vo'l liefde op een beschei-
den plaatje...

\\ieer kom ik aan het kanaal. r Drie gracht-
ten r staat er in allen eenvsud op een plankje.
Ik herinner 't me nog hoe in 1914 reeds die naam
wercl geno,emd. En w.a,t verder had de veermall
zijn huisje gebouwd, < la maison du passeurl,
zooals de Franschen het noernden. Lang en wee-
selijk is er op deze plaats gestre'den, maar nooit
konden de Duitscherc er het kanaal forceEren.
Hoeveel kostbare levens werden hier gebroken !

De loopgtaven, schuilplaatsen, vers4rerringen,
ve,rlaten munitiedepôts, redouten, loopbruggen,
palissaclen, getuigen norg vân het gewicht deaer
plek.

En oo,k Morkeur, daar w'at verder, slechts her-
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Puiu del kerk te Loo.

kenbaar aaû een bordje, weer met de'ïL naanr,

Luigern, en Kippe, waatr de eene granaatk'rjl aaJt

cle anclere raakt, gelijk de gaatjes varlr een schuim-
spaarl, zijn gewichtige punten' Van hier begoal
dè zegevierende o'pmarsch, maax juist dat begin
rvas hèt moeilijkste, en nog altijd vragen gre de

soldaten, clie ik verder in 't landt ontmoet: u Hebt
ge llerkem al gezren? rl 't Is een naam, die hun
uog huivEr'en doet, een naalx met de beteekenis
vai blo,ed, watetr en slijk, doch uit dat blo'ed,
uit die poelen en moddervlakteu rees de zoqme

<ler vrijheid... Van hier stormdren Albert's troe-
pen eindelijk door 't Vrijbosch... den vo'lksnaarn
voo'r ( Woud van Houthulst l en eerr naam va,n

symbo,liek, want 't was wel de vrijheid,- die ze

brachten, eerst te Roeselate, dan te Tho'ro'ut,
te Brugge.

En ik torn door 't Woudr van Houthulst, doo'r

't Vrijbo,sch, dat wreed geschoorden is. Een too-
neeltjè toch moet ik nog schetsen. Ik sta te Kler-
ken op den heuvel. Dei maan glanst doo'r de boo-
men en gloeit ook ovEr de ruïne van 't kerk-j,e. Ik.
stap, ftsËchen de voEtstukkerr der pilareni..Tegeu

""o 
der steenen rust een afgeschotetr Christus-

beeld... De rlerrninkte ataerr zijn nog op een brok
kruisho,ut uitgestrekt' Rondom mij 't o'mwoeltJe
kerkho,f, waai granaten de graven open wierpen,
zoûat dloodsbeenderen tusschenr stukken van zet
ken en kisten lagenr...

Weer sta ik hier alleel... en veel gaat et in
mijn gemoed orn. Zoa vind ik 't dorpje der
wôofi jke, wij heidsmim,ende Boschkanters t€trug'
De rnàan'verzilvert hun ges'chonden dreven, hun
.verwoest woud,, huu schamel prrir... elr iqtlftk-

wekkendl is daar het Vrijbo€ch, dat glo,rierijke
wonden draagt.

Een zware auto puft deur heqvel op. Ik daai
het kerkhof a,f. Misschien kan ik meerijden naar
Brugge. Maar de Fransche chauffeur, vetgezeld,
door een solda,at, die in dit boçch wercl gewo,nd,
maar nu hersteld uit Frankrijk ko'n:t, vraagt me
den weg r"aat een andere richting.

D'e auto dreunt den b'erg a.f en 'k fiets 't Vrij-
bo,sch verder door langs Zarren, Roggeveld,
Iilandzarne, steeds maa,r voorbij p'uin, to,t ik te
Ko'rtemar de eerste menschen vind.... En ver-
der rno'et ik nog naar Tho,ro'ut, en eindelijk be-
reik ik Brugge, waar ik mijn indrukken poog sa-
menr te vatten... Maar wie kan naar waa,rheicl
dat fep'ersch land bschrijverr?

EN NU D,IKSIVIUID,E

Uit een reisbeschrijving van G. Raal aaû, 't
lront outleenEn wij iret volgen<ie;

( Acillel' ctre mereltabriek gapen de trechter-
veld,en, een wanhopig bekuild land, O'es nacbts
trokken de oneen op vlotten den IJzer o,v€r. Door
de putteu en lret water gingen aj tet verkeu-
ning uit, op v'angst naar vijandelijke soidaten.
A1s men het bloedende land, ziet, geraakt uen
nog meer in bewoodering voo,r bet mirakuleu:e
werk der Belgen.

Op de tweede lijn trekkeri wij eeu loopgraal
in. 't Is een bloote, vuile darm, lqop€nd tusschen
opeengestapelde za&dzakken, met hout bebarmdr
eû ooo,trent eeû nqetef, breed. Op den groudt een,
houten roostef,, die bij het betreden in hEt water
siept. Ilebbea hier onze jongens vier jaren in
geleefd? Hebben zij hiet moetEn verduren cle
hitte dsr zsu,erzsune, de koude van lange win-
ternachten, in en onder het, v'uur van duizeuden
moordmonden? Hebben zie bier getrotseerd het
onmenschelijke leed vau vertrapten ef,r dÊtr
gloeienden ha4t der bannelingen. Welk een gocl:
<ielijk vuur moest cla,o hun hart do,en branden
om in zulke vo,orwaarden den titane$trijd tot
het siorierijke einde uit te houden? Hoe gewel-
cHg mo'est cle liefde tet de vrijheid ff, hqt vader
lancl clie rampzaligen verteere'n, dat zii hen oP-
zweepte tot de allerhoo,gste toppen van sublierne
opoffering.

Wij treden uit de loopgraaf, overschrijden elerr
IJser, naderen het puin. Men doet ons opmerken
aât wij reeds lang de stad hebben bereikt en wij
hadden het nog niet benaerkt. De huizen ziin tet-
dwenen, het puin is begraven in de ogrgewoelde
kuilen. Het uitgstrekte Diksanuide is verkoold
to't een hoopje puin. De verteerende dood heeft
alles veryreten en o,pgeslorpt. Wat hier nog ligt
is cle esssnce van een stacl in zijn grootste uit-
drukking.

Diksrnuicle, eerste stad, der drie zustersteden
die wij bezoelen, Diksmuide ! Nieuwpoo'rt ! lSq"-
ren ! frits van lijde:r en opperste tragedie ! Drie'
ling clbor het lo't uitverkoren om dg schooglgtd

"nàen 
gang van o,ns volk heraf te bakenen. Diks-

rnuid:e, é"rste martelates, gwallen op den lijdens-
weg dEr vrijheitl l

Ùit hoogà hoopje puin was c1e eenmaals zoo
prachtig< 3t-N*àiarsuerk. Wij beklimmen deu

ry'--Ê
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stee:rheuvel, wa,ar de ziel der stad eens lag.
Het prachtige mod,e,rne go,thische stadhuis met

zijn. ranken toren eri zijn beroemcl klokkenspel
is niet meer tg vinclen. Wat al dle vo,rige ramperj,
oorlogen en branden niiet vermochten,-hebbeà de
lredendaagsche kano,nnen ve,rricht. Diksnruide rs
niet meer.

Ma,ar reeds rs e'r teeken vaR herle,r,eu. Ilén man,
de po,litiekomrnissaris, is iu de he,l ter:uggel<eerr1
en heeft zich in een kelder gel'estigcl. Fiij zo,e.kt,
mæt een help,e'r', naar ve'rborgen schatteu er: v6ôr
de stedenroovers komen, wii hij rrog re,clclerr rvat
er te redden is. Eén schat vo,ncl hij reeds. Enzie,
claar, o6: dat p,lekje dat e,errs de (]roote tlarki
was, heeft iemand lvat pla,nken bijeengetirume,rci,
een ton- bier bijgero,lrl en er staiat waarachtig ar
eert herberg. l

Ziedaa,r een vluchtig overzicht van het \\iest-
Via,ams'che landr, zooalr het er lag, toen de strijcl
zich noo,rde,lijker ve,rpiaatste.

Van tgeù Oktober:to,t leri lio,veqrber lrebben
wg nu de periode varr de Schipclonk.r'aart, dic,
wij lvelclra zullen ".irli.

DB STRIJD IN HET'NOORDEN VAN
QOST.VTAANDEREN TOT I NOV'EMBER
Uer be,r'rijding van $int'Laur€nz en Eeklo,o. - Dc,

Duitsc,hers achter dE vaart van Terrueuzern.

- De, to'estand te, Gcurt.
De Duits,chers ha'dden dus zorrcler veel s,tlil i

het Brugsche vrije ontruimd.
Op 19 Okto'ber viel tsrugge.
Op 20 Okto,ber sto,nden Belgis,ehe soldaterr aarr

de Nederlandsche gretrs bij .Siuis. Deu 22cr,
vo,rmclefl zij er een brjz<.,,nriererr nachtpost, want
de eerste afdeelingen welden op 20 Oktober nog
haastig naar Nlalclegem gestuurd.

Maldegem werd nu een fro,ntplaats.
De uiterste rechtervleugel der Duitschers hrug

als in de ruimte, achter het kanaal van Schip-
do,nk.

D,eze va,art loopt eerst evenwijdig met het Leo-
poldkanaal, maa.r buigt zich verderr af en ricirt
zich dan zuidwa,arts naar D,einze, aanr de Leie,

En de Duitsche frour.tlinie boog mee. l)an
volgde de linie de Lerie to,t Koltrijk, en liep ver-
der naar Doornik.

Zoawas ro,ncl 19-20 Oktober het fro,nt in Vlaau-
deren.

Noo,Tdelijk stonden aan gealliëe,rde zijde de
Belgen, en ten Zuiden van hen, wa,ren Fran-
schen, Amerikanen en Engelschen.

Noorde,lijk b,leef de to'estand hiet o,nveranderd
tot d,en len No,vember.

Van Brugge achtervoùgden de Belgen de Duit-
schers to,t Malclegem. Dit geschiedcle zo'nder he-
vigen strijd.

D,e achterhoeden der Duitschers liepen meesta,l
naar Nededa,ncl en lierten zich daar interneeren.
Talrijk waren <lie manschappen niet .

Men sp,rak to,en in de b,laden van cluizenden
geinterneerde D,uitschers, maar dit was zeer over-
rlreven. Voo'r duizenden kan men tientallen zeg-
gen.

De intocht te Maldegem vonden we er in een
dagboek beschreven:
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Prins Max von Badcn.
lJe rrieuwe rijkskanselier iu 1918.

,r De Belgen zijn tlaar; 19 Uktober. Er lio'rttert
gausche kolommen altille'rie, ka,valerie en auto,-
inobielen toe, zij kunnen nog o'ver de brug niet,
doch eindelijk is deee gereed en ga,nsch het leger'
trekt d"oor lVlaldegem en zEt in galop clen vijand
achternal aan alle hoeken van de groote baam
staat er volk, dat rnet ho'eden etr zakdoeken wuift
en de so,ldaterx groeten terug.

Een Duitsch vlieger kouit o,p een paaf, honderd
meters bov'en den toren, draait en rnitrailleert
in de straten; de burgers viuchten in d,e naaste
huizen, do,ch de so'ldaten, gewoon aan dat spe,l-
letje, do,en hem spoedig met gev/eer of mitrail-
leur rechts omkeer maken. Eens dat voo'rbij, is
het in de herbergen gelijk op een ke'rmis, men
zingt den Vla,arnschen feeuw, men danst met
de thuisgeko'mene so,ldaten. Nog is 't vo'lle feest,
w,anneer opeens het gekletter der pa,arden €n het
geratel vair wagens wo,rdt gehoordl. Wat is dat?
De helft vam het lerger, dat wij een paar uren
geleden zoo blij hebben zien doo'rtrekken, komt
in vo,lle vaart teruggesto,rmd. Is dat nu weerom
vluchten? IIaar nauwelijks op de markt, wo,rden
zij verdeelcl. Ze lrekken op in de Statiestraat, in
de Noordstraat of in <1e Bedestra,at en stellen zich
in gelicl buiten cle muten. Wat is er n,u gaande?
federeen trekt de scho,uders op, maar o,peens
sissss... boern ! sisss's... bo,em ! De s'oldaat die aan
onzen boek staat, roept a Gaat in den kelde,r,
want de D'uitschers bombardeeren Mqlclegem ! ))
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IIen f)r,i:s.he lnachine welk in een luchtgevecht door c1'e Belgen wercl neerge,scho,ter:.

't Zellde sis,s,s... boem... klinklinkling... een huis
rlat springt. Ilii ons zit|ett ze reeds in ded kelder,
ruitgeno.men t.r'ee miiuer bro,ede,rs; nog immer'lroudt het lrcniharrlernerrt aan; klop, klop: 't is
Ëugee-n: l,ij doen o'pelr. (( \\raar ziit gii gerveest?
Hebt gij Leorr niet gezien?l rrNee1r, ants,oordt
hii, 'k wâs 01) 't \\'cstcirrclckerr; 'k stcucl tc zien
naar eeil Duitschc herberg, tlic r1oo,r s,oldaten ert
l'rurgers g;cplrrnr'lcld \\ierd, toen opeens cerr Drrit-
sche vliegcr vcrs,cheerr; hii clraaide err wâs \4Ie-
rler rveg. Eerr aalnroe'zenier zei nij: < Er is tc
r,eel r,o,lk o,ir s,traat, <1ie r'lie,qer heeft a,lles ge'zien.
Yanclaag zal er nog $rat gebeuren r. Narru'elijks
had hij het gezeqtl of daar viele,n de granaten
ree'cls; c1e onderstanden rverden overro,mpeld ;

het was een.echte parriek. D'e vroul van Leo
De Bruine \\rerd op het pio,nierspark dood ge-
slagen r.

Sissencl r'lieeen noq intmer de granater.r ro'nd,
a1s ef weleron n,ordt geklcnt. 't Is l,eo'n; hii
l<omt met haast hinuerr en vertelt. clat cen gra'
naat gevallcrr is in 't hltis rrâF Trin!:on I)e Cal.rr'ltl
Pieter Bo,r'oonjon. ,-1e baes trtt 't ou'1 stadhrris,
alsook 1'1^63 \Irillernarcl<, die riaar re'cllt o'ver
in rJe noo'rt r'lcr afsnanuinq ston.len. uterdcu ge-
.lood. Carriel \ITillemarck err rle zus'tet van het
sesneurrclil meisie r..,erde-rt ge]<trets't. \onkei
ll.luarcl . r'!;a 1.111 ons iu rlet kerlrlcr zat, slnc zien'.
'l1lj lç1çpnr jrrist o,r-i tii'1 onr Carr. \llillerrrrcl< naar
het ho,s:riteal fe helllcu r-lragen met lf . \tr7assen'

hor;e, :rrcl.itekt Tctnr- en Alhett ]Jtrmott, <lwars
.1oor tret lrairo,nt'rrttr; anclers \\râs ef geel me'n-sch

op straat,
OmtrEnt 5 uur hield het ho,rnbardexnent op eî

,le verschrikte b,urgers, clie hier o,f daar in een
or.rc{erstand gezeten hadden, trokken weg, met
angst uitziende of hun huis niet getro,ffen was.

Zoo andigde in Maklegeln ze,er treurig de eer-
ste clag cler verlossing ! l

De Belgis'che artillerie antrvoorclde en rt Meet-
jesiancl lag nu o,ncler hevig vuur. De Duitschers
verschansten zich achtet cle kanalen.

7'omdag te n{aldegem. ..
rr Geen klokken roepen o'1rs ter kerk; het is ver-

boden te luiden, want oip den toren staat een
Belgische obs'ervatiepo,s,t omringcl van kunstma-
tigen nevel. Maar to,ch is er mis,, echter is er wei-
nig vo,lk; de angstîgstert gaan achter een pilaar
uit vre'es voor obusse-n. De kerll is reeds getrof-
fen, juist boven 't altaar van Onze l,ieve Vrouw;
alle stoelen zijn wit vân stof en kalk, het ven-
ster, clat cle gro't van Lo'urdes verbeelclt, is ver-
niel<l. Des middags qroote r'liegerbe'clriivigheicl.
't Is Molentjes kermis,, c1o'ch noo'it is zii zoo stille
qerriercl. W'aar 't vroeqer zocr woelig in de her-
berqen wa,s, is er flt1 gcen mens'ch te zien, maar
in clie zelfde vo,lkriike straat is er een aardig too-
neeltje gebeurcl,, \rerleden Donclerclaq, 24 Okto'
ber.

11 \\Ies; in den nami<ldae en rle kok van een
'l<omnanie van het 2le regiment reed met ziin
eten naar (-'1e so,ldaten, welke aân <le Rapenbrus
stonden: daar frekomen was niemanrl te zien,
rl.och een so,ldaat klvarn doo'r <le rraart gs7-wom-
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nrEn, roepende: < Vlucht, de Duitschers zijn door-

eebroken, al omze makkers zijn gevansèÀ i', En
zoo kr,varnem, die zelfde soldateï tË vi"rËlauwe fretllolentje binnengevlo,g.e,n, rorepende: rr De Dnrit_
schers, cle DuitschErs ài;n daa? weer ! r Ge kunt
u verbeelden wat het daar was; wie be,enen had
slo'eg op <le vlucht. Doch wat \^.as er eebËurd?
Reecls van in het begin hariden de Belgà de Ra_
lenbrug ingetomen en hun stellingei lângs cie,
gvqr/jde- der vaart gemaakt, err c1ién nr-Ll,lrg
hackl,en de Duitsche,rs een aanval op i1e brug ge_
claan en de Rclgis,che bezetting, eeÀ dertig man-
rl.en, gevansert gemaakt; ze \^,-aren tlan tot op een
<liieho'nclerd meters langs deze zijrle der ïaart
gekomen.

I)tit ver-'n'ekte eenige pauiek o,nrler de ve,rmo,eide
mannetl, mââT \rar een, r'loo'rb.raak was er nattlur_lijk geen sprake, al verbreirirle rlit gerucht zich
cnk vercler.

D,c, IJuits,che'rs haclclen ti-ouwcns geen andet
c1o,el , clan, <1en tenrgto,cht r.nn het hoo,f<ileger tc
del<ken.

Balgerhoeke, waar cle twee kanalen naast c.1-

kaar loopen, v'erd zwalr be.schadigd, err tlaar
le"len rvij noq treel verliezen.

Voor de bewo'ners aan cle kanalen rvas het een
zrvare tijd. Ze mo,esten ha,astie hun huis verlaten.
Vier jaar lang haclden z,e het kalon van het front
gehogrd, rnaar nu v/as het eensklaps front ge-
\ilorden, in hun eigen gewest, clat kleine ge,bied
bii de kanalen.

De doo,laars vluchtten nu met een s,trooaak of
èen matrasje naar het klooster te Sint-Laurens,
waaf, sterke kelders watren.

Met 300 wachtten ze da.ar de kornende dingen
af. De zusters o'ntvingen hen zeer gastvrii. Men
ko,n in het gsticht brood bakkEn, en groote ketels
soep bereiden.

Zoa hleld. men zich rlaar ge<lbLen, terwijl de
kosels in het rlo,m floten en qranaten ontplo,ften.

Balgerho,eke had het mees;t te rrerclragen. Ilet
ligt tussiehen cle kanalen ir. De Beleefl <lerlqn er
hardnekkiEe aanvalleh. 't T)orpie brokke,lcle weg
ondet het ktanonnenvuut.

\\rij lec1en er nos zsvare ter7iezrcn. Ëlke hoeve
moest et afzonrlErliik ç.rencûnen worden, en we-
sens clje moeiliil<e verkenninr', doo,r he4 lastig ter-
rein, tas;tie men in 't o'nzekete.

'llro,tlivens ha4l .le itiian.l hier ook J<loe.ke ver-
rlqdiql6gs$rsrken in heton. die ree,ls aane'e'les.l
.ïaien uit vt'ees vooi een inrral rler Énctelschen
'! r rr <rs rJe Scti el rle €rr 7ec1'rx'ccl. -Vln nn rlc,ren .

Ook andere tlomen' als Zo,merqem, Ronsele,
enz., moesten het otrtgeltlen. De D'ttitschers
\verkten r,.e'e met .qas, ern tal v'an burgers
u'crtlEn er, evene'ensr, het slachtoffer lranr en naar
Rr"usqe ter ve'rplesing gerroercl . De bevo'lkinq
lvercl clbor rlezen p:lots,e;lingen o,orlo,gsstorm ver-
TASt.

Ja, het wâren ze,er tra,qische <lagen. Laten wij
cenige too'neelen beschrijven.

rt Seclert bijna a,cbt dagen lag het 5e iagers op
cenise ho,n<lerden meter's rtan het afleiclingska-
naal tler Leie. tussicherri Dalen 19 en 23 r, schrijft
majoo,r Tasnic'r. (1) rr D'e I)riitschers zaten sterk

(l ) Ronselestraat.

verschanst op den Westelijken oever. Steeds kre-
gen we heviger mitrajlleurvuur.

Op 21 Oktober werd'een stoutrnoedige verken-
ning, cloor ondedizutenant l{airie,u, der 2cie ko,m-
panie, den held van Pass,chenclale en Zilve,rberg,
geleicl, met verliezen a,fgeslagen. En o,nder ka-
nongebulder o,ntving het klein kerkho,f van Oo,st-
winkel het stoffelijk ove'rblijfsel van adjudant
Everaetts en ko,rpo,raal Depoo,rter.

Den 29en be'yond het 1e bataljo,n zich in clerde
linie op Ten D,oo,rn, aa,n dlen Oos,telijken zoo,nr
rial hct Drongengo'ecl. Niets liet een onmiddei-
lijk offensief vo,o,rzien. NIen verte,lde dat men den
uits'lag moesÉ afwachten va.n clen aanval der
Franschen ten Zrtiden van Gent.

To,ch werclen nieuwe batterijen van 75 err van
I55 o,pges,telc1 en rrrachtarlto's brachten gansche
s,taoels munitie op clen wcg \/an X{alclegem naar
[-h'sc1.

Den 30en 's mo,fgens... te{efoon gerinkel .

- Ile kommanCant van het le bataljo,n <iarle-
lijk hij rlen korpsoverste. Vlug na,ar den kom-
r rra.n rlonost.

-" Tegenrvoo,rdie, ko,lone{ I Een handdruk.
* Ga zitter;rt, Neem norta: het IIde bataljon

bliift in e,ers,te lijn, het IIIcle in piket. Het fs,te
b'atalio,n zal d'en Westelijken oever verkelrnen,
zoo mo,gelijk de stellingen nemen en er zich r,'er-
schans;en. Om 14 uur 30 moet het op ongeveer
300 meter ten 'TV'esten van den steenweg Iæi-
schoo,t-Ro,ns,elestta,at zijn. Twee verkenningen
van officieren moeten zich riehten naar paal 19,3
en 19. D,e mitrailleurs-kotnpagnie zal d'e Dnitsehe
ste{lingen beschieten. Die airtillerie heeft haar in-
strukties ontvangen. I,aat onmidrclellijk de punten
verkennen; c1e mannen zullen tegen 11 uur etm;
zoo kunt ge op 't uur tEr plaatse zijn. Tot Weer-
ziens En goetl geluk. l

Hoe clikwijls haddbn \Me dien laatsten wensch
gehoorrd, eerst met zekrl'e ontroering, dan, op
den langen duur zo,nder et veel gewicht aan te
hechten? En tcrch hoe menig maral werd op zooln
oo'eenblik een handdrul! gewisseld tusschen o,ffi-
cieren, die elkaar niet meer zouden temg zien ;

hoEve'el dapperen die niet meet t€rugk€€rden,
ha4 men a goe'd geluk tr gewens'eht.

Toen de bevelen oq/ergebracht waren gingen de
komp,aqnies van f, langs verschillende .wegell,
want de vliegtuigen walen nog altiid te r,'reezen,
raâr dre aangewezen punten. Men hield Eeen ap-
.e1. Om 14 u. 30 was het h'atalio,n ter plaats;
haas,tiq groef mgn zich wat in, achter de ha,gen.

Eerste verkennirg. Onc{erluitenant lTe57man,
lu l<o,mn'aqnie. 't Ts een zeer jo'ne officier: onder
z.iin iaq.lraaqt hii nos 11e arljudantsvaretrs,e. Zoo-
1'ee1 er1,1'sren ziin se,le'rt 28 September se\tallen.

rr'llur ta,ak zal mo,eilijk cn ger,'a,arliik zijn. l
uIR zal gâan wâar mijn plicht mij ro,ept. rr

I{ij vertrekt; c1e sereeanten Backe, en Fon-
tevne, zeis mannen, r'rijwilligers, vergezellEn hem.
De h'oo,rnb,lazet Yan Wambeke zal verbindings-
agent zijn.

Twe,ede verkenning. Luïtenant Libert, 3"
kompagnie.

rr Tegenwoo,rdig!r
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Hetdoo,r de Duitsche trz,etËng der stad Nnmer opgerichte gedlenkteeken ter eere van haar
geva,llen karneraden.

a Het terrein, waar gij u begeeft is zeer bloo,t,
wees voorrzichtig. l

rr Mijn goede ster zal tnrj geleiden. l
EIij gtoet en gaat dan ook, doo'r wijwilligers

ge'"rolgd, naar de zo,ne van den dood,
15 uur. Onze artillerie komt in werking en

orze maçhinegeweren ratelen. De vijand zwijgt.' 15 uur 15. Ben verschrikkelijk lawaai. De vij-
and antwoordt. Granaten van 77, 10.5 en 15 val-
len dicht. Een onheilspelleinde kreet: rr Ga*q !))

Tusschen vlagen van brisants hebben de D;uit-
schers gasgÏanâten gezonden. D,e jagers zetten
haastig het masker op. Te laat. D,e Dtritsche uit-
vinding van April 1915 heeft ons weer eens ver-
rast. D,e mannen vallen versmachtend neer. Op
de eerste ba,ar wordt kapitein T,erocq, van de 1e

kompagnie weggebracht, d'oor gas bedwelmcl en
door een gfanaatscherf ernstig gewo,ncl. Op een
tweecle ligt de kornmancl'ant der 3" komp'agnie,
luitenant Cher,'a'1ier, advokaat, vrijwilliger ; bei-
de beenen zijn clbo,t een rnachinegewe'erkogel
<1oo,rboo,rd. Hij laat zich trij zijn overs,te bren-
gen.

rr Majoor, ik wil u n6,g to,t weerziens to,ero,ep.en,
Iret sp'ijt mii zeer, verplicht te ziin u in deze om-
standighetlbn te moetEn verlaten. l

En twee uren lang'duurt de dro,evige stoet
\roort vam gewonden, door gas getro,ffenen, rran
clooden.

Sto'rsch, van dLe meesie zijnerr overi,ten beroofd,
wacht het balatjon, in gas en vuur db inlichtirr-
gen der verlfennet's, fn een silijkbriee gracht ligt
11ê aanvoerdlef aan clen tele'foon. Ginder vr'o'rden
de orrersterr ongedluldig. Wat kan men hun zeg-
gen? De patroeljisten doen hun werk, er ziju

veel gewonden, do,or gas getroffenen, stervenden,
clooden.

Daar komt Van Wambeke.
< Wel jo,ngen? l
< Slecht majo,or. Lens is gedood, de luitenant

gewond, Herrnan ook, Minet gegaaeerd, hiet is
het briefje.

D,e verschrikte bataljo'nschef le,est :

rr Op 200 meter N. O. van de brug; 16 uur.
Hebben de Dtuitsche loopgraaf bereikt, maar
worden met hantlgranateri tefllggeworpen. Veel
rnitraillerurs in werking. Zeer sterke vijand'e,lijke
stelling. l

Met clen kro,p in de keel, krabh-elt do mal'otyr
op het vo'dje papier:

rt Keer n&t uflze linim terug. l
Ën dan aan den telefoon:
rrAllo'h, allo,hrr. Geen anttuorord. uAlloh, allorh rr.

Niets... De draclen zijn afge,sneden. <Foulon vlug
er heen. u

En de dappere so,ldaat van den telefoondienst
vliegt langs de linie vr'eg met eerr looper, die aan
den kolonel cle zoo o,ngeduldig verwachte in-
lichting blengt. Een sla,g. Een vijftiener o,ntp,lodt
in de gro,ep afgevaardigdlen eî seiners. KretEn,
gereutel.

Thono,n en D,e Wolf zijn gedood. Hocquet is
gervo'nd. Dokter Coche-z en aalmo€zenier ïlanæn
snellen toe. Het eeuwige teekerr van geloof, hoop
en liefde wo,rdt borven de dlooden gernaakt; een
brankardler En Pero'te zetlen de beenen van den
o,ngelukkige lfocquet af. Aan den lelefoon mel'1t
luitenant D,aro clat d,e verbinding met t{e achtcr-
hoedè hErsteld is.

Korpo,raal Cooprnan heeft driemaal het sper-
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Doo'r vliegtuigerr verwoeste huizen,

vuur gehruilt, €ra de inlichtingen over te bren-
gcn.

Bij paal 20 is de toes,tancl dezelfde a,ls bij de
brug. De Duitschers zijn sterk geotgàniseercl.

Zo'nder hevig ges,chut c1e,r zwale artillerie mo,et
men niet trachten hen aan te pakken. De vijan<l
blijft claar schieten. In c1e 2u ko'mpagnie zijn on
clerluitenant Nicais,e en verscheidenEn mannen
zeer ernstig gewon<l.

I,uitena,nt-Hevmalt keert van de patroelje te-
r:ug. Zijn hoo'frl is omwo,nôeal. Hij vertelt, dat
Lens in de Dtuitsche loopgraaf spro,ng, roepend :

uIk bet er... volg mij r, maar met handgra-
naten werden u'ij terug gewôrpen. De dappere
fens is geclood, ik heb zijn lijk kunnen meebren-

gen. De gervo'nde.n zijn verbr,nden.
,, Wat hebt gij ? r,

< Ik geloof, clat het linkeroog verloren is. Een
van hun granaten ontplo,fte naast mij. ))

Ziedaar een episode rlit de laats,te dagen.
Voo'r het kauaal tagen ook het Bu, het 1B', 1g'

en 13u linieregime,nt, clie er oo'k zwaar beproefrl
werclen vooral door liet gas en het zwaat geschut.

Sommige dorpen, gelijk Aalter', waâr het veld-
hospita,al dsr 4u clivisie was, zagen een stroo{n
rran gewoq:rclen en al clie tooneelen van lijden
u'ierpen een z\'rare schacluw o,p de eerste vreugde
rler bewijding.

Zoo bleef de oo,rlog hier tvvee weken durerr,
zonder ingrijpenile yeranderingen. Meestal wag
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De Drrits,che aftoclrt

cle artilletie aan het \çoo1d; cn ru rle nacliten
haclden kotte aanvallen piaats.
" Zoo rvetd het 1 \ovenrber, Àlierheiiigenclag.
I.iet was prachtig rveer. \roolttlurencl klonk lret
ge'schut. "I),e I)rritschers lraclden een geweldig
bo,mbardemerlt olttketeJrd om een bèrvèging te
v crciuiken.

Ze namen ma,atregeleil o'rn te r,'eriruizen e,tr hier
in 't Noorden ile stelling achter cle Schipdo,nk
vaârt te \rerlatefl er-r te lvijken achter het kanaal
rtan Terneuzen, tus,sciren Selzate en I.ar-r$er-brug
ge.

't \,\'crrl 2 No'r'enrl;er, e'err grauu,e rlag.
Reecls vroeg iiel) het nierr,n,s langs r1e gren,s,

dat cle D'uits,chers verchr,elrer \\,are1r. Iirr in<1er-
claa,tl, tijclens den nacht .waren zii net s,tille trorr
vertrokken.

Een nieuwe s,trook ku,airr r,rii, het Ileetjeslarr,l
rnet Eekloo,. Spoedig begon het te regenen en irr
tlat ongunstig weer zo,chterr clc onzen het nieun'
terrein tuss,chen cle kanalen af.

fn clen m()rgen no,g evell eenige aarzeling hii dc
rnensche'n. l\'Iaar ze zijn lveg. rle bezetters.

rr I)e r{aggen hangen al rrit tc Sint-I.attreins,,,
klinkt het.

Een ko'rresp'o,ndent schrecf :

,r En ia, (le 1, âe'geli hineen reeds uit te Sint
Laureins. Als bi i too,r-erslaq. En van tvaar komett
al clrie kokarclen, lrtaarme'e icr]ct qeto'oid is? \\rii
treden het dorp binner. Il'e brrtggen latr ]{o'ers-
ho,o,fc1e zijn rvel .{esDfor1l,g€11, nlâar rnen heeft al
eqn orvefgang eemaakt nret plankett. Ëtt nrot
he,lnt er s"lftn;rt c!\rer. life'nschen, rlie vjet' iairt lnrrq
prter de gleîs qe\\-oo'rirl lrehherl , lieerctt rrtt c'lar'lc'

litli terug en n'orcleu luicie veru'elkorad.
Aan liet gerneentehuis hangt de .vlag, welke

de Duitschers in 1914 van clen geve.l gerukt en
orrtler cle voeten vertrapt haclclen. Ze draagt er
11o.q c1e spo,re1l \'a11, nlaâr men had" ze getroun:
bervaard irr lflrtachting vâ11 dezen dag.

Ge.juich. I)aar kon.rt cle eerste Belgische so,l
rlaat. lVIen heft irem op t1e schoude,rs en brengt
ire'rr riaar 't gerneettehuis,. Daar heeft nen nog
een lraar flcssclren \/oo,r den D,uitschers kunnerr
,,'c'rbêrgen err rnetr hie'dt clen eersten afgezant van
't eigen legc,r den eeredto,nk.

\\rat een vreugcle allenvegen I

Tot voo'r eenige clagen ciruppelde het nieuws
ruit Oost-Vlaancleren slechts doo,r, want daar liep
nog cle stroo'rn over den draacl, d'aar stoncl no,g
in al haar hels,che macht de versperring, doch nu
is r1e slagboonr gevallen e'n ziin we te miclclen van
,,ns vo1k. dat 't u ste,eds maar vertellen wil, wat
het ; irr al die jaren geletlen he'eft. En verbaas,ri
vraagt men zicir af, waar eqnsklaps al c1ie groo,te
cn lileine r'laqgen, die kokarden en strik'ies \/aii-
claan komeri. Overal, te Sint-Laureins, te Oucle-
nran, te \\ratervliet, te Eekloo', zijn cle huizen
bc'r'laqrl el too,ien de mernschen zich met de na-
tjonale klerrren. 't fs eetr algemeete vetlichting,
lrct negnemelr van ee1l zwaren druk, een heracle-
nen. Zells rle kinclerker-rs ro,e1?en 't o,ns toe: rr Ze
ziin u'eg !rt

\\re trederr 11e keider.geu,s:l1rE11 lrsn een klooster
irir.rnen. Danr verto'efclen geclurencle eenige dagen
:r11cr'lei vlû.c]rte'lingen rrit <le o,mqeving van Eek-
loo,, kindrele,n met ortde nietrs'chen. mannen en
vrou\rren, en ze lagen o,p liafzal<ken of matrassen,
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terwijl daa,r buiten 't ges:hut huildb en granaten
barstten. Zij ook zijn al aan 't verhuizen, want
ieder wi1 terug naar zijn eigen p'lekje, zijn eigen
hoekje, hoe geteistercï de woning ook zijn mogc.
En we ko,men wagens voo,rbij, vol huisraad, met
oucle moeclerkens en grijsaards oçr zakken en pak-'ken, vo,ertuigen getrokken cloor een koe o,f ze'lîs
iloo,r eenige stoere knapen, maar het tragische
van clerr s,toet u"ordt weggenomelr tloor c1e blijdc
uitdrukking op ieders gelaat.

Spo,edig ko,mt een g,ansche afcle,e,ling soldatel
aan. Vol bewo'nclering kijkt men naar het khaki,
tle nieuu.e unifoq"mert,

rr Dra,t zijn onze scho,o,ns,te <l,agen ù zegt ltie cell
irio'1 . ,r O, overal clat wceizicn I NIaar rlc irrcnscherr
bekiiken ofls eeïst wat schuw. Zoo hadden we
een ho,eve genrrmeqt. Z-e stomcl irr b,rancl cn nlen
riep cuts to,e, <1at er b.irtrren in huis o,f in clen stal
r'ro'g rnerschen mo,esrtcn zijn, clie niet nreer
korr:len r'lrrchten,. We s,tampten c1e cleur opcrr.
D,a-a,l l<rvam een \/roru\lr nlet een kincl op o,ns
afgeloolren. NoE na"s ze angs,tig, rvant zc kendc
orrze uniformel niet. ,,\tr7e zijn Be'lgen I l riepen
n'e. To,en zomk z,e o,p c1e linie,ëen eir richttc âen
lrlik lrermehvaarts. Zie, dat vergeet ik noo,it. Ze
tlankte Go,d,. clat wij geko,men wâren. En zoo,iets
rlo,et o,ns vergeten, da,t we r,ier jaar in de moclcler
van rlEn IJz.er zatenl.n

Metr hacl o,ns voo'rspe1d, dat r le onze soldaten
zouden txagzien als afgeleefden, als voor hun
tiicl versleten, oudre mannekens, gesloopt doo,r
rheumatiek, jicht, bo'rstaandoeningen en 'k weet
niet rvat al kwalen no,.q. En, d'a:ar wEmelt 't vooral
van klo,eke, gezonde lwenslustige gasten. En
toch dfagen \,ielen qp den mo,uw zeven < che-
vrûns)), zeven roocl'e of b,ij officiererr gouden
banrlies. Het eerste beteekent 12 maanden <lienst
en elk rran 't volgenrt{e 6 maanclen, c{us samen 48
maa,nden, d'at is c1bs dre vo;lle vier jaren oo,rlog,
vier iaar aan d'en fJzer. Maat ied'er getuist het,
c1'at d'e verzorging in 't leget uitmuntend is.

Doeh d'e Belgen r/aren in hun f.Tzetstellingen
niet mcer te ho,u<l'en. Ze sto,nnrl'en er uit en, al
te o,nsrhrimr'e" -<o'msi, rukten ze vooft, orm tt eiqen
lanrl te bevriirlen. 't Ziin dilsvijls ioqrc'ens van
't rlclrn ze'lf. clie 't eetst b,innen s,nellen. Zoo wa-.
het h,r'i r;oo,rbee1.1' te ïVvnEene, met rl'en zool1 \/a11
clen l-eLendren notaris Persn'n. riie lieht sekqret,ct
n-eÏ.l eaqtt Eetaat, maar toeh €en rler verlo€,sers
\\:âs \/rn ziin eisen c"emeenle en îerrens van z,iir,
c'ezin.7o'o, rntas hei te ÏTerrst. te Oostcanrni. waar
.1rie Ï'ro,erJers oo 't marktnlein hrrn moe<ler. dc
r-e.l\rrn'e T),e Coni.e. teflrc zaoen.

ltlaar frae'rseh is het. Ant rliezelfâe ons,frrimr'.-
'!,eir'l cnrrmmiqerr tt lerlen l<oefte rrlak rroo't hrrn rrn-
ninq. Altltrs sneurrelcle eerr solrlaat bii ziin <leur
tc Sint \4ichiels, even buiten Bmsse en een, an-
''let onder d'c ramen van ziin rvoqrinq.

Oo,stwa,arts willen ze, o.m Berlgië te bevrijden,
cle mannen van clen IJzer.

\u ook weer hooren r,ve blazen, en cle troeperr
trekken op.

< Dat is weer al dichter naar Antwerpen I l
roept een sinjoor. Nlarchecren nillen we wel, hoe
nreer hoe liever, 6l'1maa.r naar 't Oo'sten is ! >

En c1e vijand is geweken achter 't kanaal Gent-
Ter-neuzen,

W9 staanr een wijle eerbied,ig stil. Daa,r iint ett
een bel, e.rr over d,en zandwCg stapt een koor-
linaap, clie aldus de menschen veikondigt. dat
eeir zieke cle laatste Sakrame,nten zal ontvànger.
Hii clraagt een brandende la,ntaarn. Na hem
volgt een pater in bruine pij. Hij houdt eertriedig
de remo,nstrans met de H. Hostie qp. En uiî
hocfies en hutten komen c1e groo,ten ên kleinen
cn knielen terzijde neer.

Als de geestelijke heen is, s,taa,n ze op en zeg-
\-( 'r, fluisterend nog :

rr 't fs vo'or Warrdje, hij iag dezen nuchtencl zoo
slccht r. ,

Ëenige clagen geleden hoo'rden lve de klokken
luir1en, ourcirat een kin,cl u/erd gecloopt, dat op
del dag cler b,evrij<ling van 't db,rp was geboren.
Hier sterft iernancl, clie vier jaren lang op de vet-
.loss,ing heeft gewacht.

Och neen, ctre vreugcle is niet onve'rmeng<1. De
Sp'aa,nsche griep strekt ook hier o'nmeedoo,genci
hrar klauw uit, en, te Brugge, te Eekloo, en in de
rlo,rlten er otmheen, liggen vele doo,C'en over aard,e.

I)e la.atste cleportâtie heeft cle besrnetting zeer
bevo,rrl'erc1, want cle werggevo,erdre manflen vân
rreel clor?en werden op bepa,a,lc1e punten samenge-
ho,opt, waar cle ziekte o,nbarmhartig werkte; vele
burgers gelukten er in d'En wijk te nernen, ieder
naâr cl'eigen gemeente, maar brachten aldus de
kiemen der gerrreesde Ëwa,al mede. D

ho gtng het te Sint-La,ureins. 'W'e hoo,rden
ook d'e klokken luiden te 'IV'atervliet, te S/ater'
man-Oud'eman !

Malc{egem was plo,ts buiten 't ge"r'a.arr. Men be-
goat reeds de schade van de beschieting te her-
stellen. Maar naar clle arnbulanbe r,roerdre men
no'q gewoflden.

Dien morgen warel no,g tweê arme so,ldaten
vermoord. Anders kunnen we het niet noernen.

De viiand wâs afgeftokken en over Stroobrugge
trac{en clie vdrkenners een abri binnen. Er was
niemancl meer doeh eensklaps ontplofte 

"sn 
hel-

srche, 'irerbo'rsen mijn en van de o,ngelukkigen
voncl mEn slechts tiloederige stukken.

't \Vas een qtaatschuwing, clat de cloo'cl overal
loeren lian.

f-eqers trokken d'oor Eekloo. 's Zondags kwarn
rle Ko,ning in 't sted'eke, begtoet dbo,r een geest-
rlriftiEe meniqte 'u'an alle ziiden toegestroomd.

De D,rritschers ha,clrcl'eo rle kosrttiare bmggetr
orrer de Terneuzensche vaart opgeblazen. Ook
hrachten ze et to'rDedoboo,ten en dal van anrlere
rraartrriEen tot zinken en versoerrlen alc'lus cle

s.cl r cenr-aart.
De BelEen, r,"oteden o'nmi<1dellijk den aftrek-

kenrl'en vijanl én zooâls vT'oeget aan het Schip-
r'lcrnkkannql, laeen beide na'rtijen nrtl tegenovel
elkaar. cloo'r de va.a,rt Eescheirl'en.
' De Konine had bevolen Gerrt te sparen en cle

stacl cloo,r een' o,msingelende beweging te nemen'
Gent 'çr"as nu immers het laatste doel. Ziehier

een v,erslag oveT dreî to,es,tancf in de stad in clie

clagen.
Iemancl schreef :

rr Reecls v'an r'66r een viertal weken zâgear w€

te Gent en in 't o'rnliggende clen Dtritschen' af-

tocht beginnen.
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Een aantal Belgische vluchtelingen oncler dak geb,racht.

Eerst hetgene van rilât tamelijk verre uit het
Westen kwa'm : alletlei ï/agens en gerii, ook ka-
nonnen van vsrschillend kaliber. 't Waren heele
karavanen, dikwijls vergezeld van landslieden,
dle door de D,uitschers van have en go,ed verdre-
v'en waren, omder een o,f and'er militair r,-oorwend-
sel. Feitelijk vrerden de hof- en haardsteden van
c1ûe mensrchen doot de Diuitschers zelf ingefrornen
en ... gtoortendeels leeggeplunderd.

Lat* zagen w€ dan dêze D,uitschers hun voor-
gaûgers vo,lgen met menig deel huisraad van clat
vo,lk op karen en tramwagens geladen; dit huis-
raad werd bij dbn rffestelijken inkotn vÉiû Gent
stuk geslagen of voo,t een nietigheid verkocht.

Evenzoo werd er gebeuld met vee, pluimge-
dierte en aillerhandê vruchten. W'ie van die af-
trekkend"e sorldaÉen heeft te huisversten gehad,
kan er van getuigen, daÎ ze van 's mo'fgens vfoeg
to,t 's avonrdrs laat altijd maar vle'esch aan 't eten
wafen, van het gesto,len vee cler Vlaarns'che boe-
ren. So,mmige korpsen hadtlen zoordanig vecl
beesten genormen,' dal zij ze niet ko'nden vetslin-
tleni en, ze ook niet kunnende voecleren in de
sta,cl, r,rerkochten zij 61" vonr een'.kleinigheid:
vier mark voo,r een g'eit, vijftig frank voo,t eerr

ko,e, vijf ho,nde'rd frank voo,r een kar met vijf
ho,nilerd kilo boo'nen met kar en trekezel erb'ii ,

zeven homclerd mark voo,l een grooten boeren-
wa,genr met twee scho,one labeurpaarclelr, enz. etlz.
tt Gestoûen go,ed hacl geen waardre meer.

Eel andere maaT zagan we van 't W'esten,
d'oorheen gansch de stad, een sto'et ko'rnen, ruim
een uur lang, niets anderc bevattend dan een
eindeloo'ze reeks bakken o,f sehuiten, ger,'erfd ge-

lijk een arlekijnspak. Binst derr nacht waren het

heel dikwijls kalxonnen, die voo,rtrij togen. Groo-
te zware stukken, doo'r moqr.sterachtig loanpe
sleepwagenS getrokken, reden naar de Brugsche
va,art, gingen inr 't tuim van gereed liggendle
schep,en, en wâren tegen 't a,a'nbreken van delr
dag verdwenen, terwijl daarentegen lichter velld,'
artillerie den oçrmarsch deedr naar het nieuwe
fro,nt, het dekkingsfront aan de vaârt van Schip-
rlonck. l

C)ok in de verschillende Duitsche bureelen der
s,tacl lvErden voorbereidingen tot den a,ftocht ge-
tro,ffen. fn den D'uitschen boekhandel aan het
Belfort, werden heele vrachten nieuwe boeken,
naur'velijks aangekornen en gereed voor de uit-
stalling, terug ingepakt en weergestuurd. In
meni g bureel werden af sicheid'svuren aangestoken
en uïen lang ond'erhouden met d'e dokumenten van
verschillende diensten. En wat niet het minst ze-
kelheicl gaf, was hert aftrekken cler ratten, schade-
lijke u'ezens, d[e maa,r zo,ol.ang blijven als er te
knagen valt, doch het schip vedaten wanneer
het ga,at zinËen.

Onder ancler. d'e Ho'llanclsche do,rninee Do,mela
Nieurrenhuys, die gedurencle de vier jaar bezet-
ting te Gent, een schanclelijke, gansch niet-o,nzij-
dise ro,1 gespeelcl heeft tegenover het Belgische
vo1k, rvelks gastvrijheitl hij genoo,t. De b,epaalcle
verhuis van die goort r /as een merkelijk voo'r'
teeken der beçirijdtng, heel en gansch in ba,rb'aa,r-
s,che harmo,nie met het schokken d'er karren, het
rotsieni der kanomwa,gens en het afdrijven der
lrinnenschelen.

Als een no,g rrerblijd'ender llenteeken kwam
<laarbii de bewijding van vele [Te\,'aflgene11, we-
clerrechtelijk vetoocdeeld door de Duitsche sol-
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Een <1oor rle Duitsclrers oir cic

dateri j , clie zich zell ccrr ruas,lier lan rechtcr
opzette om, \,oor- cnrtroozelhetieu, ja, r'oot 't be-
houcl varr persooniijk bez-it, zware boeten op te
strijken el, a1s cleze niet betaalcl rn'erclen, zich
hierover te rvreken bij rniddel van 't gevang.

Intusschen waren r.ele 1okaleu, cloor c1e Duir'
schers se'clert min o'f meer langen tijcl bezet, n,eer
entruimcl '. z.e zien er lief uit, die lokalen ; maar
algelijk \1-e zageri toch liefs,t cle hielkens c{er" be'
'/.eitert,

**

Een Zaterdag 19 @kteber krvam een bepaalcle
opzeg otls verblijden. Er n'as narnelijk aan het
sekretariaat rler univers,iteit 't \,o19cn('le rlitge'
lrangeu:

< Bela,ngrijk Bericht. - Er utorclt o'ns merle-
gedeelcl :

l Voor alle ptofessoren, do'centen, he<lienderr
(en familie) , studenten ,ls1 {-Inlversiteit vertrekt
rvaarschijnlijk een bijzo,nriere trein naar Brussel,
op \{a,andag 21 Okto;ber aanstaande. ITet tlttr tratt
het vertrek z.a7 hier metlegecleel<l u'ot<1en. Orn
toegelaten te wotden to,t rle,zen trein heeft metr
rroo,Cig: I. Een bewijs van cle Hoogeschoo;I, dat
aan elk belanghebbende zal afgegeven worrlen
op morgen Zomdag van 12 to 2 uur s,tipt, 01) het
sekretatiaat. 2. Een reispas <1er Pasrcentrale..

r In Brussel s'ende men zich voor verder bc-
richt in de Wetstraat, 1?, afcleeling... Wie tijcle
ItJk o'nrlerstettning noo'<lig heeft, kan zich ook
r.laat aanmelcletr. Ell<e tuziger mag als pak 50
lrgt. meenemen. Kinderen 3ô kgr. (I,evensntici-
r'lelen, linnen, ber1clelak61,s, enz.) Geen meuhe
'lcn.

Franschen in 1916 veroverd reuzenkano,n.

,r D'e vooriool'r'ige vergarlcrplaats rler professo
rr:rr, studerrten, er\z. is ,Iurnhout. In Brussel
krijgt men meer inlinchtingen over de reis naar
ilre stad. l

r**

llaandag 2l, krvam de rechterlijke macht te
Gent rveer in hantleri rran het Belgisch gerecirt.
'lwee clagen na<lien werden aan verschillencic
kanten mitrailleurs opgesteld, oncler ander aarr
rnenige bnrg err, oo'k o,p c1e kiosk rler l(oo,rrr-
markt. Ter ens rverden ootr< schilclwachten nitge-
ste1C, clie rrees,tal aan cle Drrits,chcls hun papie-
ren vroegen en cle Gents,che bnrgers gerus,t lieterr.
l{aar intus,s,chen liepen nog van de laatste I,Iar-
ken-Pakkers (l{ilitaire Po;litie) ron<1 orn io,nge
mannen mee te trekkeu en I'oor clen Dtritsch te
c'loen nerken; zelfs gingen ze claartoe kranke
Ttersoncr'! van htttt bect .lrtircn.: hees,tig tot het
laats,t toe.

Reeds van den Zomda.g 20", lvaren sommige
bakkeriien vennrittigd, clat 7.e den Woens,.,1ag
dubbel rantso,en aau hun klanten zouclen dienen
te bes,te11en, oprlat c1e bevo;lking rlen Donderdag
hinnelhuize koncle bliiven. Daar is e,chter niets
\rân gekomen. flinsclag beweer<le men dat de
rvaarschrru'ende p.lakhrief gereecl la.q, rnaar \rrii-
daE was hijr no,g niet te zien. Tertens is verzekerd
gewo,rden, dat tle bur.qerwacht oçrnierru' zou te
rtoo'rschi jn ko'rnen, zoc)tdra alle gevaar vootbi j
\r'as, om policiedienst te verrichten; de laatste
rlrefl zo'uden ons daa.rorrer misrcirien nat{er inlich-
ten.

Tntuss,chen waren cleze laatste uren nog niet
roo s4ro,e,r1ig geko,man en 't spel drrur<le maar al-
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De Keririrrg r-arr Spanje, ee11 \,riend \ran België,
rnet zijn o.uclstell zoon, del'Kroo,nprins.

tijd vbort. Twee-en-ite.qerrtig Lruggen werdell,rndermijncl en ,le nrijrren van ol,rrJs-err voorzicrr
g'T.39 trij dgn bepaalden afto,cht op te blazerr.
Altijcl maar b,rutaal verniele,n, terwill in Berliin
van niets ande,rs dan zachtmoeciigheicl g,;*p-l:;;
werd.

l *.1

\'e!.?a.terdag 26n, verscheen een plakbrief, die
zaaklijk 't volgende behelsde:

rr Gezo,ndema,nnen russchEn 1? en 85 jaar moe-
ten deu 27' Oktober 's moigens te g uur op de
hiero,nder aangeduide plaatsen voor de konlro,le
korynen. Men heeft het inzicht ze van hier uit in
lret verd'er afgelegen gebied te leiden, waar ze
goed zullen gehuisvest, vezo,rgd worclen en tegen
goecle betaling zullen werken. Wa,rme kleeding,
{ekens en eetgerief moeten meclegebracht wo,r-
cl en, evenzoo mo'n dvoo,rraa,cl voor clrie da gen.

r Het Duitsch beheer zal zich moeite geven
het lot der irrnlo'rrers cler stad zool.eel mogelijk

te verlichten, indien aarr de bcveleu der l)uitsclle
overheid zonder verzet gevolg gcgeven. wo,rdt,
Anders zullen Er maatre,gels geno nen wo,rden,
r.iie noo,dig zijn om de o,rrie te iranriira,ven.

r Voor het wegvoeren nro.etcn bovenclieu al cle
mannelijke vluchtelingeu r,an 17 to,t 35 jâren uit
de ontruimde deelen van tselgië en Frankrijk, die
dogr de stad ingekwa.rtierd geworden zijn, opko.
men.

I Vergaderp'laats voor cle opgeroepenen van
de policiewijken 8, 6, 10, Nijverheidslaan i L,2,
3, 7, Visscherij : 4, 5, 9, 11, Frère-Orbanlaan. l

Het dagblad rr Het Voùk ) nam dien plakbrief
niet op, orndat er onder meer ook de leugen op
voorkwa,rn, dat < de Franschen en Engelschen,
niet alleen Belgischd steden niet otrtzagenr 4rââ;r
ze o'pzetteTijk vernietigden. r - Alsof het de
schuld van policie en pompiers zo'u zijn dat een
huis beschadigd wo,rdt, wanneer zij hun beste
doen om <1en b'randstichter en zijn heillooa werk
te overwinnen !

Onze jo,nge mannelijke bevolking oordeelde
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gelijk < tlet Voûk ) en, na.m geeo nota van clen
pÉr<Miet. (1)

D)eû" LatercLag uo€xl was het te St. .,rruaudsberg
reeûs eeû tnrco geweest: ctaat moesteu ze a.]lr
"r.z 4u{ sârn.en z;-Jù eE, er kwam,Sieen leve1](re z1er.
1r ue 9raû was ûet c"en Zondagmo,rgeû aJ 1l1et vecr
Delef, up oe 1ruverneldstaan zag. Iucx, ucrarve
een trenta,l d"utsen, nrets anders ua,u uc lJurtscllc
nulltaille qacnt. Up oe VrSSctremS, zes lture{S eri
eeû pelO,tO,U rntarUtefte, maa,f geeU LreIILSCl]e mall-
[eu. Up de .t rère-Orbanlaan was er r]og,.. eer. Klucu!
DrJ. uAa,r waleû &o,gal veel..... vToluwcn gaaû Ku-
tie[. 'I'wee ottlqefeu te paaKl kwamen ue vangsr
flaz.rcn,. lje !'ultscl}g genda,Im,eo mo,esreû. et zet
o,fl la,cne8 en w,ezen naa,t d,e vrOUWerIl. U,e O'IIlcre-
reltl, tooncien ziclt zo'a frulsisctl kwaau, ûat ner
vrouwvoJk aan 't loopen grng.

-U'e Jo'nge ruailnerr ztlr], -voot eenige dag,err [o.i-
bewo,uers geworclen, eo 't weld eeu ianrllsplg-
z1er, ûeveû en kozrJus urt te u,oodigen op eeuge
dagen keùoervelblijl. h, cie strattyn was er werulg
mansvoùk te ziEq en op d,en Kouter, cie geùvorle
wanclelplaats der Gen"tenaars, zag metl nlets uaùr
paStoors, oruclerlingen en v1ogwqn. W el weroe'
cje .tUarke{a-Pakkers rt.u, .llla,nnen-pekks1s, hier el.
daar. eeuige rrannEn uit de huizen halencl of tlj
to,eval io de straat oppikkeqdl, doch trua vaû,gst
w€É maar gering.

:**
Den dinsdag 29 OktotrEr liep een zonder.l.iug

gerucht door de stad: de witte vlag stak uit op oe
r,eopoldkazerne I Indeldaad, vaû kwart vô6r ze-
ven tot enkele minuten na ha,lt negen uur haci
een witte vlag aan die kazerne gewaar<1. Wat lvas
er gebzurd?

Een o,fficier vertelde, dat een zo'tte k'wibus va.ii
een soùdaat zijn beddelaken hact uitgenangen,
dat men, hem in clen bak gestoken en 't laken in-
getrokkeu had.

lVlaar de soldaiten vertelden hert anders. Vo,l-
gens hen warcn de gekazerneerde soldaten er me-
de 't akkoo,rdr, de witte vlag uit te hangen, ais
een soorrt betoog tegen het voo,rtvechten. D'e

offi.cieren hadden lang moeten parlasanten en
schooqr, belwen, o,xr, vaû de so'ldaten te bekomen-
da,t de vlag ingetrokkeu werd.

lVlen had et in de stad, nogal leute mede, maar
nog meer met het feit, dat ve'le o{ficieren elr.

o,nd,ero,fficierelrr in de burgershuizen sliepen ne-
vens o'f boverr weggebo,rge'n wijn en koper. Had'
den ze 't geweten !

Drien dag 293, werden de spoo'rbanen in de sta-
tie van 't Raboô opgeblazen. Zware stukken rig-
gel werden alorn in tt ro'nde geslingerd. E.'vielen
àr tot in de Burgstraat en in 't Prinsenhof . Op de

wijk van St. Jozef werd zerer veel schade aallge-
richt. Waarschijnlijk om dat te vetgoeclen, sto'len
de D,uitschers dien na;rniddag nog 150 hoornbees-
ten van Drongen !

Den Woenséag waren de spoorbanen tusschen
de Dampoort en-de Muide aan dt: beurt en den

votgendlen morgen woeg vloo'g het buurtspoor-

(1) Dit verslag stoncl den 11o I'Iovember in ttllet
Volk. r

baautje aan 't Geuneeo"teJ<ffkirof in de lucht.
v olksv erte gexliar go,r dlgers en g erllree,ûtff aadsleden
nebberl brj cte .Duitscne ov'errrerd.eeu vertoog 1rr-
geurencl nopens het g-root gevaar van cle bruggen
ornueu d.e slad" te do,e,nr spnngeû.. zal 't tletpelli

serûert 's avo,rlcls varr 29 uKto'ber mo,gen d.e
krokken nret mesr luiciÊn. Ue .lJuttscners etschterr
cre sieutels varr St. .Baa,lstoren eu oero, kabel der
grcote k1ok, oorr te beùetten oat lret I e ]jeurn zoru
gelulci worclen b,r1 cle intrecie Lr€r tlûtentetroepeu.
.Lre kleinge'estige kwisteubrnels r

***

ln clen nacht van 3{.t tot 3-L uktoberr mocht iu
't rrioo,rdwestelijk gedeeite vaû oe stad geeu
mendcn een o,o,g sluiten. 't lvas een gero,ts an genj
zorncler weerga,, terwijl ln' 't nl esitelt e11 't l\oord-
rvesten de kano,nnen voor rLr urr[Li trtuumelcleur.nu
en da,n afgewisse'lct met L,rjzorrcter groote slagen
en roncl drie uur 's mo,rgens vers,terkt met grof
rrtselvuur.

Ro'nd L uilr 's na,clts stopte plotseling o,p de
ltooigemlaan een rnilitaire karava,an, die srnos
neer dan een half uur voo,rbijtoog. rJacrelijk lie-
ten bijna alle urannen zicrr ten gronde vailen er
ûa een paar minuten sliepen er reeds. Wat was er
geb,eurdl? Ben ma4 was gevallen, m,eu zette hecl
tegen een.boonr., o,fficie,reu kwa,meu bijgesnedd, en
stelden vast dat de ongelukkige beaweken was,
dood van uitp,utting I Ilet lijk werd op een wagsr
gelegd, en, d.e aanvoerder wekte vriendelijk zrju
mannen op om dEo to,cht voort te zetten: rr Wel-
aan, mannell, 11og een uurke gaans ! l En ze
sleepten zich vooirt...

llaar clien morrg€n, van 't halÎ zeven tot ro,nd
tien uur, welk eera helsch leven I Dan hebben we
ererst ger,veten wat rodfelvrrur is. De glond trilde,
de huizen daverden, de ruiten rinkelden, de lucht
kraakte, 't was gelijk oe aankornst iler vo'llediger
Einilevernieling. Verder op den dag was 't min
geweldig.

Dien achteruo,en hadclen we o,p r,l,en Dtongen-
ge,nschen steeuweg een a,angri j pendl toon"eeltj e.

Iu een ho,nclqrkar met stroo gevuld, wÉÉ e€rr
manoeke vao rond de twaalJ jaar gespannen, in
de plaats van eenr ho,nd. Op het stloo zat een
meisje van een jaar of zes, bij het handje vast-
geho,uden doot een oudi vrouwke, de grootmoe-
der. Achter aan de kar staken od hingen nog
drie knaapjes, jo'nger dan de trekker, iets o'ud;er
6611 het meisje. 'tWas een giootmo,eder, die met
haar vijf kleinkinderen'vân Dro,ngen vluchtte,
omrdat ijzer en. schro,ot doo,r het dak vielen van
haar huis", waar db vader en de moede,r in den
kelder gebleven warcn om d'e woning voo'r de
Duitsche ptrunde'ring te behoeden. I{et o'udje en
c1e" kieinen gingen ûaat de Kiekenstraat bij de
Gtijze Zusters, de engelen met blanke vieugelen'

Dien dag verîamen we ook de platb'randing
van het arsenaal met al zijn wert<huizen, te Gent-
brugge. Ën toch schreven de Duitsche blad,en nog
te zélver tijd, dat de D'uitsche legers niet samen'
gestelcl zijn uit menschen die iets zouden willen
r'crnieler !

**l



1696 -
Vrijdag 1 November, hoogdag van Aller-

heiligen, binst de hoogm,is geweldig groorte
slagen : 't zijn de spoo,rbanen in St-Pietersstatie,
welke de Duitschers do,en springen. Later op den
dag voùg'en nog ta,lrijke ontploffingen, men weet
niet juist waar.

In den nacht van 1 tot 2 Novernber is het een
echte vlucht van troqrerr, vuile ovsrschot van
rvat eens eerr leger is geweest. lVlen zegt dat de
Verbonclenen in Baarle ziim, het neest
Westeiijk gehucht væ Drongen. Denkelijk
daaro'm wilien de binnengevluchte D'uitschers
van hun laatste uren echt Duitsrch gebruik ma-
ken, vermits zij zich te allen kante in de stad
v<:rmaakten met deuren en ve{rsters in te slaan
cn te rooven en te stelen wat hunr voo,r de hand
kwam.

***

Van"s morgens vro€g, Allerheiligendag, is het
langs alle kanten in de stad, een algem.eene ver-
huis vau de Duitschers. Het meeste gaat naar deu
Oost- en Zuidoostkant toe. Wa,arheen? We kun-
rren het niet zeggsn. W-an:r,eer de laatste? Nog
enkele uren geduld...

In den morgen zsin s toch nog beestighedeit
gebeurd. Op de Gasuaeterlaan hebben de Duit-
schers eecl boel oud€ wagons doen springen, in
zulke verstalrclig berekende richting, dat de brok'
stukken uiet in de vaart, maar we1 in de huizen
terecht kwa,nen. Er isveel schade aaû de huizen,
ondbr ander ook aan de groote gebouwen der bak-
kerij < Het Volk r. In vele woningen der buurt
werd€n degr de D'uitscherrs mitraillerurs opgesteld,
natuurûjk net de vreedzaamste inzichten.

Den Vrijdagnorgen hadden ze ook nog de
Stropbaug, een bela.ngrijke spoorwegbrug, doen
springen. Den, Zaterdagmo,rgen viel hetzelfde 1ot
ten deel aan de viadukts der nieuw aangelegde,
nog niet gebruikte spooriijn naar Brussel. Deeen
zelfden morgerr werdefl er'ook nieuwe outplof-
fingenr gedaan in de Rabo,tstatie, met veel schade
voor ds gebureu; ook werden het elektriciteits-
werkhuis der spoorwegen nabij de Zuidstatie, de
ov€rgallg der banen aan het einde der Frère-Or-
tranlaan en de twee spoûrwegbruggen orver de
Schelde, die Ledeberg met GEnt vsrbolnd€n, op-
geblazen.

Dat alles, hoe uitzinnig ook in zijn ondoelma-
tigheid, uou vanwege D'uitsche sabèlsieepers nog
begrijpelijk zijn, oondat hEt de kwestie van ve;r-
keer betreft. Nlaar die donmeriken, wier eigcn
vaderlandl alles van een ekonomischen oodog te
\,'Teezeû heeft, hebben dvn soort oo,rlog, daa,r
zelf.bij bego'nuen, door bij voorbeeld aa,n de Gent-
sche dokken, in den namiddag van Alletheiligen,
aJ de groote kranen te doen springen ! Het ware
te bot om iets derge'lijks van verstandige wezens
te verwachten, indien d"eze wezens geen... Duit-
schgrs rlaren.

Tot zæ verr dit verslag...
Het bewijst wel, dat de strijdl aan de Tenreu-

zeresche vââ.ft maârr zæ lang zou duren, toû alhr
vo,or den aftoût gereed was.

Wij moet€n the"s de tijdo'rdb eerbiedigar; de

gebeurtenissen ware,n zoo verscheiden, dat wc
werkelijk nu aan cleze, da,n aan die zijde van het
front moeten vertoe'u-'etr, om een go,ed overziciit
varr 't geheel te hebben.

Om nog dle beschrijving der d.ra.ma's in lttt
land tusschen Leie en Schelde te gever, dierrer
we eErst een o,\,-erzicht te hebben van den toe-
stand, ook ginder a,chter de linie to,t 1 No,vent-
b,er.

En clien toestandl zullen we 't best ieeren ken-
rren doo,r na te gaan, wat er te Brussel voo,rviel.

XXXI.

I],8 TOESTAND TE BRUSSEL TO'i

I NOVËMBER

Àchter het fro,nt, ook in 't goeverneulrntsge-
biecl, was na al de oortmoediging, c1e hoop plots
opgerezen.

lVlen kende er welhaast den ellendigen toestand
cler Duitschsrs.

Te Brussel werdr rnein ingelicht uit t1e lucht.
Vliegetriers wierpen er allerlei bedchten en

kaarten met ve'rmêldingen oiver de oo,rlogsgebeur-
tenissen. Er waren ook spotprenten bij. Veel dier
prrupagandamiddelen warsn vùr de Duitsche sol-
daten bestemd.

Te Geeraa,rdsbergen viel uit een vlicgtuig een
ballo'nneke in den vot:m var een soltlaat.

Op zijn lijf las men: ( Heden ben ik alleen,
rnaar binnen twee maanclen zijn' wij met twee
honclerdduizend. l

't Za'tJ geen twee maandet nreer duren.
D'e Brusselaârs zag€n ook-and"-r:e teekenen de'r

rraderende verlosing. Niet alleen openbare gebo,u-
\À-en, maar ook kloosters werden opgeeischt voo,r
cle inkwartiering v'an troep,s11,, welke uit Vlaan-
tleren kwomen.

'Ie Evere en Berchem-Sint-r\gatha, werclen
veel huizen in beslag genomerl.

Het personeel dEr luchtvaart uit Gent en uit
ande,re gern,eenten ini Vlaanriercn, toog herwaarts,

En dan kwa,lnerr daar de vluchtelingen uit
Noorcl-Frankrijk, uit Maubeuge, Valenciennes,
Douai en elders bij, en evenceîs Vlaamsche uit
Kortrijk en omgeving.

De bannelingerr verhaalclc"n, dat ze doo,r Duit-
sche patroeljes uit hun, woonp aats wa,ren gc-
leici. Eenige kilorneter verde( zeiden de miljtai-
ren, ciat de bende nu maar rechtuit moest gaan
naat Brussel.

Wat werd op die moeilijke tochten toch gele-
den ! Wel is waar, bo<rd men cinderwege hulp.
Burgemeesters rdrwireerden voertuigen en bo-
clen aan o,ude lieden, zieken en kinderen, gele-
genheid tot vervoet". 7.e zotgden ook voor voed-
sel, maal 't was toch een tragische o,ptocht.

Alleen de gedachte, dat de bevrijding naderde,
schonk moed.

De burgemeesters der Brusselsche agglomera-
tie verrgaderdeir denr 1en Ohtober 0lll maatreg€-
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M. Yl/. R. vanr Vollenhbverr; Miuister- Residetf van Nederland te Brusael, die zeer voel veor
ons arm Vaderland heeft gedaaa,

ica te nemen, voor het herbetgerr dier bo,ndge-
ruootel.

Men rekwireerde groote zalen, en men richtte
spijshuizen in.

De burgerij hielp mede. ,t Schouwspel was
ook zoo tragisch. Men zag mannen, clie met twin-
tig, dertig aan touwen wagens voorttrokken,

waaro,p de gebrekkigen, zieken en gdjsaatds za-
ten. Bovenop de schamele bagage.

Het harte neep sâ1neî bij al die too'n,eelen.

Maar die vluchtelingen warerr toch als de voor-
hoeden der nadereû<le bevrijding,

Zç vertelden van de Duitsche uederlagen, de
ontmoediging, de ellende.


