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n t S/as alles z,oo s n,el gegaa n in den 7,omet
van 19T4. Op 28 Junir werd te Serajevo, i'n Ser-

ostenrijksche kroonpri,ns vermoord en
ostenrijk vo.nd hierin een aanleidittg om Ser-

vië den oorlog te verklaren. Rusland zo'u Serviti
en Dui'tschland Oosrenrijk helpen. Frankri.ik
moest Rusland sfieune,n. Dui,tschland verklaarde
Fra,nkriijk den oorlog. Europa stond plots in
vuur en vlam. De Duitsche legers wilde,n door

naar Fra,nkri,jk. Onze Koning en regeeri,ng
dit niet roelare"n, e,n Duitschland

kla arde
bij.

Belgi'ë den oorl,o,S. Engela,nd spro,ng

- - De Duitschers trokken o,ns land binnen bij
Visé, Bi,j Luik wer,d geweldig gestreden. . . Toch
rond'en de mach'tige Duitsche troepen verder
rukken. Op 12 Àugustus o,ndervorJ*rt ze weer
hevlgen legens'taurd van ons legertje bij Halen,

-l

België
wilden ver-

o,ns



Ook te Dinant woedde de striid. Namen moest

trf,',i:il:l, i*'i:h ll;*_ 
"';;, 

$;fS;ï,,Î:
:v1fen z€ te Leuven en Àarschor."*iry u..ï uor-
Fj 

tl 
: nb.o r mh a rti g s;; ;;. ;ï;; ;;â. n- ii,rlr.'rrrr urâlld gestoken.rverden. Op.20 Augustrts de-

[ii, jï ee rsre n" i 

".r,, 
J'i roipï n" i, o',," in *.a. &

," Ï:r_,5"ni,nklijk gezirn en de regeering warenrr 
^rrw€rpen. Op 27 Augustus ferd ùeche,lenuo* het 

.eersr beschoten.

_rrï't-lultschers bevonden zich ook al in Frank-ruk.

,,,9j l3-september week ons leger naar Ant'werpgn. Toen werd D.i,J.i_;;à;-i; brand

iiù!î ;,?: ,,' i:*:.d*i ;ii u,*':l;machteloos regenover het g.*uiaig-b"ilrir, g.-
scnUt.

,.. Oo g Octobtr ventrok onze regcering r.aaroostende. Het Fgr. ;;i;à.,i.r*ilr er roch no,g
lnq het bra,ndeîd Li;;;-rï 'l.'rrr.a.i. - poi-

.#;li: -l: l-'Ëi;il;;;;"ï' i; x'r' rra'nd'

Oq I October traden de Duiaschers Ànrwer.pen bi,nnen, ïr,1. bij"r-;; bewoners meer
w aren. Derti g duizr' j -Ë,r 

ii..i.,'"ï ;: -:; moes-
r en n a a r nr.a-..Ïi,fr' Tj,rlit"*.,r 

che so I d a ten rno er

Het leger marcheeraî'uïit naar de kusr. Op

October verli,et o:ttzl regeering op de < Pieter

Conirnck >> Oos,tende en vestigde zieh t'n Le
'Havre, i,n Frankrijk..' De Dui'tschers bezette'n

Gent ." Ètogg. op f 4 en Oostende op-l5 9:*'
ber. t; ;i,itËi 

-lootrtukken naar Frankri'jk'
maa'r aan den Yzer stui'tten z'e op den verwoeden
tegenstand van het Belgisch leger en bij Ieperen

l3
De

op dien der Engelsch,en..-
De slag van den Yzer zou beginnell. Het we-

melde van vluchtelirngen achter den
klonk het

Y zer,

Op een voormiddag eensklaps te

i
I

I

I

Nieuwpoort:

- De Ko'ni,ng!
De Vorst ,.*dorr.t de kaair naar Nieuwpoort-

stad. De rnenscben juichten hrem toe' Zi'jn ge-

laat stond ernstig .tt o- den mond lag een

droevige trek.
D* Ro"iig nt* zij'n i'ntrek i'n een gasthof' De

hotelhoua.r,-a. h..i Vreeswijck, en een lui'te-
nant van het Groot Hoofdkwartier vertrokken
per auto naar Oostende, offi levens'middelen te
haùen, *.rrt Ni*o*poort was al leeg. maar bei-
den werden te Middelkerke den doorga'ng ge-

weigerd. Ni.r, hielp. Me'n was op zii\ hoede
\nooi spionnen en de posten kenden slechts hun
bevel'en. De auto keeide dus terug. In den na-
middag kwam ook de Ko,ningin te Nieuwpoort
aa'n, e'n weer vertrokken de hotelhouder en de

2

lui'tena,nt om voedsel. Th,ans konden ze Oosten-



de bereiken, rnuren, a.ni'j.'#tnt de rocht duurde clrie volle

y1'n.ra." 
^ d;-f Ë !i,'[fij:ï î ",'JlTï.,fi,:llee.n tooneel langs de baa,n ! Mrrr".rr, yles\{€r'r<r,nderen, zieker

IT-d. " ;Ë .ï!tl''fi:',1' ;*':l :,î.*,ïl i,,i:i
Ï:' fi i Iî:i-Hl a.'i 

",.'r,' î"'", r; ri,;. ie. ; a *
* * *rlit ï:# ri[î*h"-.â ïlsïri
yJ.i:i tru:S:#ii""io. d-. ,t,oo- u'n

f|:1.'itg:*"""o i" D. p*;..

delen,-aan artikelen voor verpleging cler ge\ry.on-
den. Het was dan ook als cle sirij? oîn ..,idwerg
tegen een reus bij Lomb artzijde, Sint Joris, Ter-
vate, Beerst, I(ei,em, Diksmuiden en elders.

't Yzerland werd een oord van verschrikkingvolt soldaten en burgers.
De staf, het bcstuui lrrn het leger bevoncl zich

op het stadhuis re Veurne. Dageli.jks zet de Ko-
nrng er bii ziin hoofdofficieren.
, lÀ.1- brachi hem eren uit een naburig gasr,
huis. lVlen had er zelf s nog geen gesciriktllateel
ln Fing dit leenen bij dàn-a.potheker Éo,noré
r(urss_en op de Markt. Op de tafels lagen kaartelr
van de streek mct haar oude steedjes, hrrt dorp-
Jes en vcle kanalen, vaarten en vlieten. Militaire
ooodschappers krvamen en gingen. Veurne vrasvol gewoel van tvagens, kanornnen, auto's, ook
van soldaten.

Dikwi.ils beklom cle Koning den hoogen, sroe-
ren Sint-Niklaastoren en orrerschouu,d"e hi.y het
8_e,west... Langs de Yzerlinie strcden de Belgi-
l-th. ,-t.glpcn wanhopig. 't 'Werd daar weer ù.,
ll:9:.Ltj!.e slachting, r.n gruwelijk oorlossbe-.ort.;f. 'We moet.n .i eenige itaaltjei v;rn meËclee-
len.

, Onze troepen rnoesten dus de Dr.ritschers be-le.tten over den yzar te komen, een kieine rivier,ote tusschen akkers en weiden vioeir. Terrvijl
men streed bij Beerst en Keiem, werd Diksn:ui-

ï\r - Q -.!r' rru'Dltlg tn lJg Pa,nng.... r-rots begreonni., uiigl*îlÏ tt bet'." Koning Alb-ert was

n,ffj ïil,lii:fr i,;i ff , I;x,i-,î J, [:î,J:
i: i nt* ii ï'î'Ë.' Ë,iîx ïîî: "lïI.ffi'!';' ;, I
Ï "f;rr; Hi.:i:l ;în1', : j i :'ï.i.i :iill i.i: ;

rfiru*fi*[,},i-î... 
ij::

t' munitie, kleeding, levens mia-
I _ 5



lîËËl::î iï:i:, J;i,1, il, ;i: ;j ; 
-:; 

l, : i,l;:ten stortten in.

*l;l;Ën,X;,T it, Ti"_ : il JI' l::I.i _"ff :,r\i
::- È,.,T,:ffl ï :î:ï' i:,'"î:lilïil ;iil,ïl
$H.i:fdt t,'*ffi t#j 

j, 
J"tjF 

ii;,

i::,ii,::T, ;:"ii 
; 

i; lir' j. ri*'; i*îl,.'?
;;i',.::: geweer' De schildrvacht uiil r,,oorovcr;

ilJ:: fr'lf,iou.îÎ f:t: po,:.l,, rcrht o]:i:ii

ïi li*:. ;lT' L.ï:. ; *1, iif U' T ; ri;iïTi
tiT:, î.l,:i'l.li:,i#{;*Lr: f it :v;
li:l'il'ïi. kroPen' Ëoil.iJ 

";;";ij;,"dio"'o
,,, * ili,i*ïx,_:_ïi "lt, ffî ffÏ, îx f tr ïiji:

e'ff-*il*ifi ffi trH.î*i,ifr iir,rr
,^-tndtt de slachtorr.ir rrn dokter Thieren, eetr

flap_pere, vo r,.r*l:àl 
"ï, 

"Ëi,iî"i "',#;;; r,:t'ppesem s.u.ns.r,ï.'nTË,'ii;i'ï'rî,- on .

yly.bt en sederr eenige dagen hier aan den Yzer
:rJ !q, Zde Jagers teruggekeerd was, Dokter
Hendrickx srond dus bijna alleen tegenover al
qeze gruwelijke ellende, di,t ontzettend lijden...
l1 .d. granaten bleven vallen... De afgebrok-
kelde mure,n waggelden, ko,nden verder-i:nstor-
ten 

_en ni:euw€ r-*p.tr verwekken. Millioene,n
vonke,n slierden olr.i d. markt...
, Dt dokter liet de gewonden i'n den kelder
Drengen Hij werkre onverpoosd, bloed droop
ilng:. zijn arm, zijn vingeren, en bevlekte zijn
Kreedrng... Oogen vol smart blikten hem smee-
xend aan... Mcn had om ambulancierijtui'gen
gezonden. Zouden ze kunnen naderen dôor het
helsch vuur? De gervonden kreundcn, kermden,
reuteld:n. . . De gineesheer a rbeidde se iaasd.

Er vielen to.J in her sradhuis 19 dooden en
er ïiraren 24 gewonden...

Maar overa:l in de stad stortten huizen in en
woedde brand. Veel burgers en gewonde solda-ten schuilden in d:n keld-er ondef de Si.nt-Niko-
laas-kostschool. Ze hoorden het geweldig bom-bardement... ook de oinrploffingf d.r gàrrr,.rr,**lk. in het stadhuis vielen.

lJeken Moulaert was bij hen.
rrevrger werd het gerveld.

yolde soldaat. Ik ken dat gedaver... 't Is Ëetraatste...
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, En eok andeïpn r-^-^kreunen. iy;;ïr_.r" begonne:r te kermen en rê
hun biech;";."-vro3gen aan d:Iicn Moulaerr om
knield:i ;: ;'rrT"gen .spreken, cn in een hoek
n-,^*..:ii'I'; ù',"=î A,Ï;l:o'n hun schuld' terwijl

,rrT'ÏuT;"r*""1 g:estelijke naar een icham el al-

f ;: ïï." J,:.,:i 
iffii # iï ii iîï i'i; 3" 

"i,1â".r.hi.i*.i ;]i"]'^t_" pinkten, maar ,ruik was h-un
weki d;";"r::n rossen gloed van buiren, ver-

-_ G;irf;: y,|:t*en van brandend e btizen.
gl.; hoorr u^ ^-ft'nderen' sprak d. o"d. deken,

5l*,.?ï:,+:Ëï'"i:ii,:,î,*lî'lîi*:1,1îî":,fl 
.T

l[ f :,, _*H-f, :i li*i'Iï u" î.,.L,,î: 
rï,ï'^i;: ;

fl:k;.T:l,iilr iiii;i illl :,:i, " il;ïî îïtt
gelaren h-.-rîJrit 

gel'edcn .n br.ng"1*ii-1" 1fLaten wii ^-^ 
te offer, dat van zielen licha,arnr

Ai.n l.*o'n;ï.,_,o, den ç1oo4 uoorUri.iden! In-
*ri.u'a'.Jii. i|t::-u' onserot, ir, t"g, !:: ^!!zonden. - naan:l van God, vergief ik uw

El de burgerS pn o^rr^-op den d.r;;:;T en soldaren allen knielden neer
stll €,, rrr*i., Jen bodetït, en ,"riafrar hnn ging
hald a. lirii.i s.ruze deken die met trillende

pui,n u"",il :JJ:i:t*p en dreisde ook hier_.8_

{:n uitgang te \rersperr3n. Een grc,ote kierel,
cllen n'emand ;nders kende dan met de'r naam
van Jules, ging aan 't werk, en ruimde de ver-
sperringln \".reg, geliolpen weidra dcor anderen.

Ja' men lrad zich ro.r den dodd voorbereid,
tnaar toch lol<te en wenkte nog het leven. F{et
geschu t vernrindercle.

Een Fra.nsch officier kwam binnen, en bleef
ontrorrd strran... Hij hoorde smeekcnde stem-
rnen, beden om hulp... Vrouwen staken cle ar-
Ineq naar h:m uir. F{ij stelde de onglukkigen ge-
rust eïr beloofde hun te komen r..raarschuvreil,
zoo_spocdig er gelegenheid vras te viirchten.

Het Groot Fioofdl<rvarrier had qelast de nog
overblijvende brirgcis uir Diksrndiden \Meg re
voe{en cn evencens cirarvoor waren atito's en al-
lerlei.vcertuigen bescirikbaar gesreld.
. ùolc.r.ten mûcsten de ongelukkigcn verzanlc-
t-*!; L, klcgrren op de planken die de keldergaten
arsloten en riepen, en tragisch klonk hun'rt.-tn cte stcrvrnde st;d, geli.jk €en uitrrste waar-schurvingi o ar --

L_ Àls er hier nog burgers zrjn, dat.zil zîch
Daasten om re vluchten l Er zijn hier nuiorno-
brelcn cn voiturenl

En daar kwamen ze, gekropen van onder degewelven, als uit geheimàinnige holen, -urrn.n,vrouwen, ki,nderen, grijsaardi paters' nonnen,zieken, gebrekkig.rr, "',r.iro ,iur, van stof en9--



ff.i iÏ"rï:f:put van verrnoeienis, rnaar noe

liiifl :;i$lf#l:f *[ jffi rff îdi:iJ

'ili: iiî ru *;;;l' ii i. l,l,f;",i:: I 
-. 
r i' 1:,

-*qi'",,;ii,ïî'ff, 
l:"' 

Ni k I a a skos tschool

r:;."g r1iïi,.i':, Lï_,ï i;, j:i. ljïru; "f;:
Ï'$til 

fi Ï*i$i{ïi:. :,.i:u:: 
!' ;,,ii

il *if u'1, lihlxfi 
' Ëî"',',:l::: ""::# ï' :#

L^,'l"tt-tram het sc.hanrel pakie op. Moeders wik,.;iï.f;.H ilJ:r:,::ii,;l;:,.iit ..n ouden rokr
1*-t. t. t .r.il"'. voQrschoot over de klei,ne,n, als

,1::1.:"u rË;n-'*en' nie t a I I ee n 1. q.;ï;' [o u d',
'.oly.n ,no-rrro]ÏT.on granaren. be laatsre ge-

, Dikwi;irîill_-u:ksnuiden-ï.rta r.n.Ien v.r^--.r-'" riruPSfgn de on.r,l,, l-i"t"1o1t.gatnaa.n. --'6rrurAt(igerr lrog schui-
n::î .soldate'n svrJ r\elem, B*",";,tt|9rn :n stierven voor de stad,' -'lrrùLr 

Ï'/n"ï .n v.rd.i aan Ter-

vate, Schoorbakke en bij Ni,euwpoort. Her was
een 

-stroom van gewonden.,.
, . Vierhonderd In zestig mannen, vrouwen en
Krnderen zarcn in de kelders van de brouwerij
uostenoble te Eessen. Men kon er zich nauwe-lijks verroercn, De lucht rvas nier te ademe,n.
MEn noentde de plaats een pesthol. Men at soep,
waarin aardappeien gekookt wrren. De een nui-
ttgde de kleverige massa uit zijn murs, de ander
schepte ze met de,n palm van de hand, of met een
conservendoosje. Keek men naar buiten, dan zag
rnen niets dan vuur en men wist dat in de ,trr-ten en in de velden doode burgers en soldaten
Iagen.

,. Sommigen stierven en dan maakten de moe-
olgste mannen een kist van planken, ergens uiteen schutting getrokken, en brachten dË lijkennaar het kerkhof, tussche,n granaten door.

De Duitschers waren roen al meester te Eos-
sen.

Een maand lang z^tun de ongelukkigen daarqpgeslot,en. Eindelijk, op l5 I.{ou.-Ë., ;;;-
l* d. droevige ,tÀ.t in een sneeuwvlaag naar4arren, waar cen trei,n rrarn beestenlvagens-gere,ed
stond, die de rampzaligen naar TorhJut rË.rJu.

il



sprak hij woorden van troost en bernoediging.

II.

u.n";otf,'lflJJtttrlijk toe in het yzertand. Bo-
toren. 

";ïi;i,.zo8'n 
onze soldaten de zware

I ::0.,. r\r ; ;,T ïi' Ë :,:î,ï. iXïî 
i$,,,,,î,.ïl i:i

ff ",i:",. : i, r.: 1 I 
;., Jr''rrï' 1,, ir, - ;,., aïio o, h r. n

i.ï; "?.:;i;, "; I,,unJ.ïi,.u î l;U" :i, {,i,
a.n."i",,i,,ijo_pln vermoeidi so darrn, coK ov€r

li:li ; Ïf ,,+i :ï1 f r' :'" I:; :;i ; i" ; . I Ëdloe srem \,1"r ^:_i 
pl11,s was.^So*i hoorde men

n*, ,ij"',i.i;i :l'J,if "il: il'i;* l;ttj:
: i*'i;:i!,l ;l .";i :l: :î u #;i jt h,i. iT * :

r :i:1 1 ;.;r- ;i i1i_î,h,;::, 11,:; 
u 

Ëlf.l i;g,ewelven klonk
c91 scher:en o",l-*kj:on cn.gekerm' Mcn rook

"i'nsr,niàd;j;-*ttt 
van medicijnen en verdoo-

l)okters ên vr

Ë î,î "ntr; 
iT T:f xTï.*n: li :r # ;k*#

h!t2_

)

ij las de laatste gebeden aan lange, breede gra-
ven, waarin rne,n soms zeventig so!daten legde,
drie kisten boven elkaar. Maar niet altij d bezat
men kisten. Menige Waal en Vlaming werd be-
graven i,n zijn verscheurde, bebloede, beslijkte
uniform. Soms ûl,ct €rer zakdoek of cen eenvou-
dig papier, door vriendenhanden over het gelaat
gespreid.

Dikwijls stonden er tien tot twintig lijkkisten
van gesneuvelden irn de kerk van Alverinqem,
waar men het tiende uur in den voormiddag
voor soldatenmissen voorbehicld.

Lampernisse, Iag daar altijd zoo vrcedzaa,m
te midden der rveide,n. Nu was h,et als een hel.
Zieken en gev/onden wercien er verzameld in de
kerk en irn de woningen.

Op berrie's, ladders, dcuren, vensterblinden,
droeg men er gcwo,nden aan. Na de e?rstc verzor-
grng werden de ongelukkigen naar een gebouw
te Fortem gebracht, Velen stierven...
. -. * Op een dag zag ik er honderd vier en

ttg bczwijken, vertelde mij de oud-minisrer
ma,n, die toen ambuiancier was.

veer-
H.y-

gela-
zwtJ-

Daar reed €orrr wâg€n, die met zakken
den was... Voorop schreden moeizaam en
gend eenige soldaren.

t3



Jongens, jongetns, 't is erg, zeî âe vocf'
man. Al die arme jo,ngens...

Het l,eger had geen kisten... Wïe T,olr 7'e firt
maken? En âaarom hadden ze zakken oPgq-
eischt... Van a,lle'kanten zonden ze er naar de

hospitale,n. En dan naiaiden ze dooden daa,rin..'
landbouwers brachten die naar de kerkhoven.

Al die schoo.ne, klo'eke jongens... toch
iemands kind'eren, hé... en zoo wreed wegge-
maaid! Vriend, vriend, wat is d,e wereld boos!
In zakke,n voor gra,an beschikt... Maar n,u is het
een andere oogst, die van den dood, zeiden dan
de dorpelingen.

En zoo zouden we kunnen spteken over al
die vr,eeseli'jke tooneelen bij Nieuwpoo(t, Lom-
bardzijde, Si,nt-J'oris, Schoorbakke, Tervate,

Ramskapelle...
er geen hulp voor onze afgematte

îiiî'ïff i'Jî,i'fti.ft l:î'ïlî1.i:,:?,1'*'f':':Ï
een visscher, Geeraert' fliee' "Yinîedewerking'
i{;il- ;;,, 

-v. 
o tn e v erleen uf,,|"Ï 

r' îri, "a, 
tr t^s'

Het water kwam ovct ''L ,.rruo wiiiken. Ze

;;;;.k.i ." de Duitschers rnc

gerraakten niet door'

Koning Albert ontvine *l':L?Ïffi'-"'TJfi

îïî1iri'i: J.l;l î, fjil' i-*i î # ore:or au,,'

L"î-; ï":: ffi ;:* I "u 
n 

"lt:'l'rl"'l'll::ni,ngin Veurne bezochte'n' sPrâ

met zirjn weduwe'

I

Beerst, Kei'em,
Nog kwam

soldaten.,. Men dacht aan terug trekken. .. Zort
men het la'atste ho'ekje moeten ptijs geve,n?

Maar men riep de bi'jsta,nd irn van een a'nderen

bondqenoot: het water. Men zou esn ov€rs,troo-
mimg-verwekken..'. Dat \ffas mog€lijk in 

-d!! 
lage

i;;i bîi de ze'e, waar de sluiaer vârn Nieuw-

Jo"r, dân wa,terstand i'n de vele kanalen en vlie-
t'sn moest regelen'*'E;; 

nedelig ambtenaar' Karel Co889' die te

Vrurrr. in een eenvoudig huisje- woonde' werd

;ï; trtatoit geroep€n en gaf de eerste aan-

- r4 -
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zette land. Gibson
Oceaa,n ft zenden...

beloofde deze bede over den

en verbeterd werd, en
als een afzonderli.jke

IIr.

itr*m*:*ïffi,î,'r,,n'jt

ï{:xi;l+ffiiïïïf,.îti'}::*ï:*
3 r. Brusr.il ;;;ii,^1ncen sioren, cn dus kwarnen

iiii'.1Ëi'UlilïJ.,iii'il;1i,j;?;:Ë#ïrii:!;
lç " 

; ; -;,'.i ï;,' i.* î'l î;îË *tïl j;li lt:

ffiff*ffi*ffffttsn cn de bevolki,ng van het be_

Zoo was de toestarnd aehter het front van dit
scharnel stukje Vlaandcren, wel een der meest
tragische oorde,n nu va,n de arme, dwaze wereld,
. Dokter Depage kwam d,e Koningi,n helpen in
het gewichtig werl< der verplegiing en richtte hr'
hotel van den Oceaa,n tot een hospitaal in, dat
voortdurend uitgebreid
met ziin

,.t
t 

t',1

bi1'gebourven
plaats werd < Depage-stad >> geheeten.

Van 'de hulpposte'n voerde men gewonden
naar Veurne en Dc Pa,nne dus, en w.eldra ope,nde
lTlen eveneens de groote ambula,nce \râ.n Cabour.

Tegen de Fransch,e grens, te midden der dui'
lgr, een half uur gnrrr van Àdi,nkerke en dri'e
krvartier van Glry'ireld,e, staat een kasteel om-
rirrgd door een park van 200 hectaar uitge-
strektheid. Ruim d,crtig jaar gele,den zag men
daar ee,n oude ho,eve, mear toen de heer Cabour
van Duinkerke dit eigendom erfde, verbouwde
lij a, boerderij r"t ..n-roim lusthuis. Hij woon-
de er zelden, do,ch, kwa,m .e,r gaarne jagen, €,n

;aarlijks schoten hij en zi,jn gezellen er twee dui-
zend ko,ni,j,nen en daarbi,j veel hazen, patrijzen
en fczanten. Onze soldaten flârn,on nn al spoedig
bezit van dir kastee,l ; ze logeerden in de stallen-,
schuren, loodse,n, terwijl o-fficieren het hoofd-
gebouw betrokken, Maar al dadel,ijk kreeg dit
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oen a,ndere bestemmirng; men richtte bet als am-
bula,nce i'n en aldus o,n,tstond het welbekende
hospitaal Cabo,ur, waar soms 600 gervondEn la-
gen, 70 verpleegsrers en 30 tot 40 d]okters werk-
ten. De groôte eetzaal werd voor de operatie's
aangewezen. Van alle zi,jden haalde màn bed-
den e,n veel materiaal kwam uit een gasthuis van
feperen, dat om de geweldige bescÉieting toch
ontruimd moest worden.

He't h,ospitaal Cabour was het oord varn sma,rt
en ell,ende. In auto's bracht men de gewonden
aan; hoevele lichamen moeste/n hier lerminkt
wordon, hoevele jonge ma,nnsn bezweken er;
men voerde ze ter ecuwige ruste op de militaire
begraafplaatsen bij Adinkerke.

Na den slag aan den Yzer bood iret Yzerland
een zonderling too'neel aa,n, daar het als een

groot soldatenkamp tvas geworden. Onze troe-
pe'n hadden een rvonderlijk ui,tzicht, zoaals ze

daar kantoneerden in de dorpen, op de hoeven
of in de loopgraven lagen. Weinige mannen
droegen nog de oorspronkelijkc uniform: het
garnizoen va'n Namen, drt ovcr Frankrijk te-
ruggekeerd was, verloondr: rceds lang Fransche
kepis, en vesten van linnen, maar nu was het i'n
alle afdeelirngen een allegaafiie geworcien.

Een flink paar schoenen was nu weelde;
velen piepten de teenen door het leer; gtoot'

het aanh,l der mannen, met houten galoche,n en
zelfs mer klompen.

Sommiger, gôl.k.n in 't geheel niet meer op
e-en militair, miar droegen een bonte burgerklee-
dij: een ias van een b-oer, een broek van zijn
knecht, ..tr o,uderrvetsche klak met oorlapp€n.

bij
was

De eene had een echte deken, om er zich
s avonds in re wikkelen; anderen trachtten
warmte te zoeken i,n een vlosrtapi'jt, een tafel-
kl'eed, een gordijn, ergens in een verlaten huis
weggehaald: Md beschutte het gelaat tege;n den
guren wiind met doeken, reepen van gtaa,nzak-
ken en al zclo meer.
, Het werd een triestige Winter, in slijk e'n

slecht weer, regen, ,r.roiu en koude. Men zat in
de lôopgravenl ,t.rd, beloerd door den dood-
of mocht rusten in schuren, stallen, ba'rakken...
Men dacht aan de geliefden thuis... En niemand
kon vermoedan, dit al dit lijden vier jaar zou
duren.

Maar i,n 1915 werd het leger al veel beter be-
voorraad en werden ook i'n Frankrijk en Enge-
land voo r onze so,ldaten hospitalen inger'icht.

- De Panne was dus nu de Koninkli;ike ver-
blijfplaats. Koning Àlbert en Kon,i,ngirn Elisa-
beth warcn er niei vreemd. Àls Kroonprins en
\roonpri;nses hadd en ze elnog met hun kinde-
ren verbleven. Dat was een gelukkige tijd. De
heer Ruissen van Veurne kon ons uit die dagen
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hucht, behor

ËËî{'ttf, s;ilrt'*rr.-,ki:,îr#i:i:.b?
een akkertju ol ,t auin-il.;;.;ii.iir1î 

_:."_.illi;: ##;i:l î1 
u*:'r'i'î'ô'"

met de ,1o.o.lol_r 
a-" t"r,î,menschen mo€sten

ter kabelj""*i^Ii" o"i"tt.[:t' mannen sirnsen

i#xî.il, ffî,:t:,.j,ri tg;[.i{".Ëx]r :::
vordoend. u..r,t^t^ï.r1tÉ 

;;: ;:tozeeva 
art in den

warnle wesr al.ïr..Tiaegi;; kitt wesens de o'n-

,, n d,, n,, n' ; ; :, ïïl j1i'-l:ToË'"r. :'j*; ï:::afstaan. -v" "L v t'rt'r €Ê11 appel en een ei
De vrouwen^bleven dus alleen thuis en moes_ten flink meehelpen 

";-;;;i.den kost t. *i'n.n . zi'*.rî,.,lirj** ,"fi:l:,?:ii*; 
-,ïïï 

ïl{;:llr *# g.n g.,nr i; ;;
wa,ar hie,r nietg s.ï,)^ #;:: ïi ïjill #rki*;l4i;
iliï:_-_,ii i"î:: ï:,ITnïï*,
g::: I ;,. il*,",1:::ï"îîîliiî';T-ffi i:
;,:i"Ë:f *'.'#i'iî-1i'$.i:r:i.iâ:i:mes'cui-
.Xi ;xifli'Ll;,,:.E :lË' ;il::'-' i.iîlïl; 

-ïî;
tarel; no-.i- j;;;.i'oïJ,i":o1 oo a.-,.i"ir_

).r- _r *o toflen van deaz -_

::::ldt-"" (harmonica); j^, als 'r kermis of
Ë::or. feest was, moesr er 

-beter 
orkest zî1n, en

"olld. men een vioolspel er va,n Nieuwpoârt.
rv.levrouw Terli,nck uit Veurne bouwde er een

flavlljoen, h'et eerste horel, en snel ontwikkelde
Ï^l,ll]nn. zi,ch tot badplaars en werd een afzo'n-

;:'].. y".eld bekend. Een eenvoudige villa wa!
i^^ t \oninkli,jk Paleis. Daar onfvi,rrgen omze

.fY 
orsten den Voo rzitter der Fr,a,nsche R"epubliek,uen-heer Poincaré, den Koning va{n EngJla,nd entn$t., voorname pcrsonen.

fe blevel Uil t àt lugàr.
n ,YP 2 November t-gt+ kwam Foi,ncaré terrqrnkerk. 

ââ,11. Koni,ng Àlbert wachtte hem aanq trei'n op. Hij clan'kte den Yoo'rzi,Eter voor

".ji 
bezoek .n uào, de hulp door de Franscheouloâtefl aan de Belgen bij den Yzer gebrach,t.

,::' ttl open auto ouàun ze naar De Panne. HetwalAiJerz,ielen... 
de dag der dooden.'.

.,^--.t Koningin wachtte? e bezoek'ers in de ee'n-

l-',udts bemeubelde kame r der villa. De jonge

ï-t':'Yn en de p,ritnses waren toen in Engeland.

;':_^gnilgin ælegrafeerde dagelijks naar hen.

i:ii, ue Panne bigon immers de onderzeesche

;i:tt'.. De Voorzilter der Fra,nsche Republiek

r"it"iïtTk*;:lî119n door den eenvoud van dit

dertijkE Ë.;;;;;;.
o-.^ru werd heL zooals we zeiden, oser de gan-ùLag wergld hokonà For, ,rnrr.,trrlioo villa wa:s
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;1Ë *1";:l % :î ï i:i,.r_ " r sev in g

*iryËÏfi*îJ';Ërfili**;,"ffi
ry.

e'flioî;IÎ 1""î; le sewerdisr

*t.rrr:"-i',riîîffi ll$,::tlf#".ïYrr en tnen ve 
--. rrcftter

, Ho u tem il ;.1"r,1,i.: p.g.r"i, rl'rËo Jr'.ï:*oe rusr ba,,.,, t i; j,i:,d:roj.,
naam ^r-^1t."

i#ïHË*=*{fi{fffi
tena"o,.'--]-_,.,ureelï; #r::.r. I,n

li:.:Ë,ïiiîË ;' 
"i.t 

*ffiiil:,,ïii,i,:ï!:
::::T, Weternai,."'lllr.. van d

;ffii,ikffit{lffff
.iiïu.l'i o.,e.à i ;:ï,; #:Hî 

; t iil_.. il*trj
26 _._

,r.1,?:_dbouwers, die ondanks de nabijheid van
;;i::ifly.ld, rustig op hun akker werkt?n, sroet-
t"r,,l"Ï.cllg en de Koning g(oette sreeds genegen--*Ë' \rok maakre h,ij dikwijls een praàtje meteenvoudig. ii.d..,.
o,^']ftn de vorst vertoefde niet in een of andert
Èi"-" ltad' Parijs, Londen, of zelfs Le Hawe.
À;Ï j:io of .stapte over de slijkerige wegen van

î:ili Ë:il: #'ij';lj;:i 
^?;i", 

i" sorda'ren en

en,,tr,-l915 vestigden ÂtU.t, en Elisab eth zicb op
pr-_lulr:ngoed' in de Moeren, tusschen De

j f:i :Y: lï"'o ; ",$: I:î ïr;.-ïi:; Ii ii#i
",.-]Tlltels 

va,n een zeeinham. Een Àntwerpe-

J 
ji i,'Ji;:' îî l. ;? X:?;: lï-:: "! îî^]!,?";

Ë.";lutl en rijke burgers van Veurne en-W'inoks-
,r.-.'t bouwd:n er lusthuizen, Er veruezen hoe-
;;:^:" drie duizend Hecraren vruchtbare grond

;:l" l :- :ii ïîîff ï:" i I j ^] 
! 1 ^",ï": 

:i #' â ::
o"Ïlt-ut om oorlogsdoeleii clen de Moeren weer

*:"tJ water. In eik.l. uren geleek de wonnige

i:* Ji. y:;:iï,:::#Tff oo 

!:' "l:h;?T,î;;',t'estigden zich acht roovers op den zoldcr

"il i.f if;,,' .ï,.#:,Ji.fi i:î:i ":: :,:,;:'":
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Tegen den morgen keerden ze nàar hun wijk-
plaats terug cn bondcn hun vaartuig aan het dak
vast.

Drie jaren hielden ze hun bedrijf vol, zonder
dat iemand ze ontdekte, behalve crn visscher
yan Gyvelde, die ze echter niet clurfcie vcrraclen.
Tijdens een hevigcn sro{m in l6;0 sloeg htrn
bootje los en nu zaten de mi,sdacliqcrs ge.zingen.
Ze losten geweerschoten, toen de honger hen fol-
terde. De visscher van Gyvelde hoord-e ciie knal-
len. Maar hij zweeg nog... Eindelijk, roen her
vuren al een heelen tijd opgehoude,:r h;.d, voer

water te zettcn. Vcnrne wcrd hevig beschoten'

Dc bevolking rvcek uit.

-- E,r zlten floQ Cr.'11 vijftigtal btrrgers in kel-

a.,, u i,i.; 
"i;i.' ;ï J ;.' ;; ; ;. h e e r R u is" n',' 

- ^
Hil"Ë;^;;; s;;; wetcn. Yl: i:mt:l:aPoth:ker cn zickclr..,:rzorgcr, tl

postbode op. u,i'poritr"iî,r was tc Bulskamp
gevestigd .n dnrr Sraldc cle hgcr Ruisscn de brrc'-

ven ar, crie hii i":ii;i;';; ;;;; bcstelde' G'l:i
d." z;;,;"à:;; î;. il; 

-h.t 
bomnl'n'-L^T,l'no-

ten op V.n.n., drr"zo..,,rrr bcschadtgtt ;;i;L.".- Maar dc Duitschl oPrnrrsch
5n nu bcsonncti dc bondgcnooten hun aanVat'

'" s:l;|;it Ï*iî ifi;,:'frïi"ï'li;.,, ccn

Proklamati* àr zijn rroepcn:

ij met makkers naar het kerkdak. Er lagen
acht dooden; de roovers waren van hongcr en
uitputting bezweken...
Moeren weer clroog, en
haar rechten.

Het l(oninklijk gezin woonde dns in dcze
eeîzame moefen b;j Flourem, Verne cn De
Panne. Het kon er heei

In 17 6(t leç'de men de
hernam de landbouw

wind, in sneeuwvlagen
van 1917.

Men ontlvierp reeds het

-28

ijken dced dc Ko,ning echrer nict. f)e maan-

Soldatcn,

..Gij ga;lr icn rnachtigen aarrval tJoe tr op de

vttllf clijkr .st:liingcn. " .,tp brdîsche _en
o Zij aan zii mcr"rwc hcldharttï_J i';;.- d.ntrngelschr rr'.o*n-.,kkcrs, komtou;,,;'l'âi.:;:"ÏT',::;î;'â,.i dan vier jaar uwc

otoed:rs vc.clr*kt. tcrug tc drijven'

Ïtt uo, is bcslisscnd.
uveral u'ijkt clt f)uitschcr'

somber
cn bij

zijn bij reqcn en
de strengc vorst

den vcrstreken en de oorlog duurde voort.
In 1918 werd de toestand zcer bectenkeliik.

De Duitschers maakten piots groote vordcringen
bij leperen. Zouden de Belgcn dan toch t*r,
hoekje van, Veurne-Anrbacht moeten opgevcn?

plan de Moeren onder
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Toont u 'oototttn'
;,:ipu ui :îî {i::l.i; i:*' 

-; 

":. *,,?t.î :Vooruit vr

,".ïïji; ïl :i:il [îîi îJiît f'î 
".",,T::, i:.,,,

. Den zaterc ÀLBER r.

i#ËiituTffiffi,É-;;f,f-ïffi

,u$ïffi,ns duurde het gedonder van een, Zoa werd erboren. .rn vrceselijke 
en

ô,'ai. nacht! 2,n,, L^- 
rtt grootc dag ge-

î?,j.:ï,ïi*iT':"î T:Jï:fd* de raa rs,e zijn

**;r;::.f 'r,ï";l'hiri.x:ii,5ii.x.f

""#;if;::i*n-r::on nu roncr, en æekende
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ur,Y:rgen!-.. V/ie zou er sterveni Wie zoa èr
g.r'rï'^_op den vreg der bevri jdrng? Die Li,mbur-
Vl,I=i"t' wlens huis verre stond, of deze West-
,rÀ-"Ï1"8' tviens dorpje opdoemd e achter de ver-
* 

*::y il :ij "B';: " Y,'.ïJl' T,lî,T;', ï."""",'Ji
of, ^^L' 

t)aar zitten er, die een bûef ovetlezen,
l.rli,ntg. regelen neer krabbelen... of een foto

I *ii l;n t n:ï I -1Ë:* T 
i;il: :ri't ï'i,"'i

*r*Ï-1.1.1n ot, ellËndig besraa,n, en nochtans

,o.iuT.. nacht" ' Aalmoezeni'ers hooren brecltt,

x!;ïïi;i:x,T,j;,u,, naderr.
ouî,rvl'ttd huilt over het verwoesfe gewest...

San""i wordt gewaakt... Men is gereedt het
,o.ii'* leger... uitgerust voor den. geweldigen

**illl.Hï fi ,'.i: : i-#;, ::ii','.î,ji?:
tor-i-Ë over die duizenderr ûlârllll€n, va)n de zee

t.i::Ïï:i Er zullen er straks immers 'zoo

*#J:' uur nadert... Nog even de stilte, die

tri^1.1*"1arr dan geweld.l
tun'tl.eenige minutin... De kanonnen bulde-
zil ;^,u"1, twintig, honder den dan. De hemclvt'r vlamrnen... het licht flikkert over dr'
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vlakte' de loopgraven, over het gezicht de*oi-daren, over de ruïnen, d.1 ,;h;;ipi;arqen. Grana__ren f Iuiten over de linies. . . 

-'Ç.rschriki.U:U
woedt de orkaan. De grond u*.fi, 

^ï.^i"ii,
schokt. Her offe,nsief begi,n, . .

zoo vertrokken Q'nz'e--tro,epen va,n den yzet,
ze veroverde'n het woud van H.otr*rrst... Diks-muiden, oosrende, Br"gg.l 

--ô. 
Duitschersvluchtten.

Maar hoe vele,n zi,j,n
weke,n ! Die gr,uwelijkà
zende kostba,re leveni. . .

gevall,en in
oorlog eischte

diÊ la atsre
nog dui-

De Koni,ng en Koningi:n hadder hct yzerrand
verlaten. De e,erste stad, die =, a*=ochtenr ïîrâsOostende. ..

In November \{raren ze terug t,e Brrisscr. . 
"Tragisch is her reve'n. va-n Kîning Arberr qe_$Ieest' als ure dit alles bedenkeï:..-"hÂ;;r"i"::;

heeft hid zijn rroepen' zijn ;;lk verreren... ensteeds het voorbeelà gegeven van eenvoud, moeden trou\ry.


