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Vervoer van gewonden.
Boer Deraedt, die dicht bij Eessen woonde, had
niet wilien vluchten. Met zijn vrouw bleef hij op de
hoeve. En als deze in de strijdlinie zou komen, kon
hij zich in den grooten, schoongemaakten beerput
verbergen en beschermen.
En de Duitschers bezetten de streek, drongen in
huizen, herbergen, op hofsteden, eischten eten en
drinken, requireerden wat van hun gading was en
verbreidden schrik en angst.. ..
En weldra begonnen de vijandelijkheden. De kanonnen bulderden, spuwden bommen, die vervaarlijk
boven het dorp zweefden en met vreeselijk geweld
openbarstten.

Baas Deraedt en zijn vrouw vluchtten haastig in
den kelder, waar arbeiders en buren ook een schuilplaats zochten.
De gewelven, de grond, de muren daverden \ran 't
gedonder, en, als de boer eens even door het gat naar
buiten blikte, zag hij den akeligen, rooden gloed van
brand.
De vrouwen baden en weenden en Lrerouwden het
met hevige woorden, dat ze niet bij'tijds waren gevlucht.
* Zwijg ! . . . vermaanden dan som,mige mannen.
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I4oesten de Duitschers ons hooren, wie weet wat er
nog geb,euren zou ! Ze weten niet dat we hier zitten !
Overal in de streek de droevigste tooneelen !
Karren met vluchtelingen. . . . massa's grijsaards, mannen, vrouwen, kinderen, beladen en bepakt, niet wetend waarheen aan 't gevaar te ontkomen.
Te Merclcem lag een meisje voor de deur van
haar huis getroffen door een kogel. Ze kroop binnen
en riep: ,,Vader ik heb gansch men leven neerstig
gewrocht". Dan gaf ze den geest in de armen van
den bedroef<len man. Wat verder zat ee\ moeder
wanhopig te kermen bij 't lijk van haar zoon. . . .
Men schreeulde elkaar vreeselijl<e verhalen van Cortemarcq en Flandzame toe. En doodsangst joeg de
menigte heen. Mannen, \rroulryen met kinderen schoven
langs huizen, hagen, doken zich achter boomen voor
de shrapnells en obussen.. . .
Eenige dagen verliepen met dat krijgsgewoel . . . .
't Was hier de strijd om Dixmuiden, zooals verder
die om den Yzer-overgang en nog Noordelijker om
Nieuwpoort woedde.
't Leven in den put van Deraedts hoeve werd onuithoudbaar. 't Voedsel ivas op, 't gevaar werd grooter.
't Was een davering nacht en dag. De lucht werd onverdragelijk. . . .
We moeten rveg, zei Deraedt. Morgen vroeg
vertrekken we.
Anderen maakten tegenwerpingen. Men zou in den
dood loopen, in de bommen en kogels. . . . om in cle
handen van wreedc Duitschers te vallen.
Hier sterven ive ook, hernanr de boer. ik ver- ! Er kome van, wat er wil . . . .
trek
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jammerde
- En Antoon, die in al dat gedonder is !
de moeder.
Bazin Deraedt was een kloeke, schoone Vlaamsche
vrouw, vroom, rechtschapen, vol gevoel,
Ze dacht niet zoozeer aan eigen gevaar, ze was
alleen bekommerd oir.- haar zoon en om de meisjes, die
ergens in den vreemde doolden. Zij had haar man
niet rvillen verlaten . . . . voeide nu toch spijt, dat ze
gebleven was.
Aan Antoon vooral dacht ze. . . .
O, God, r,vas dit nu de ooriog, r i âar\..an ze veel gehoord en gelezen, maar nooit al den gruwel vermoed
had ! En Antoon stond daar midden in. , . . haar geliefde zoon, hij rvas blootgesteld aan die bommen, die
kogels. . . . Hlj lag misschien daar aan de Yzer te
kermen en om haar te roepen en zij kon niet naar
hem heen, hoe dichtbij weilicht hij ook v/as. . . .
- O, Gcd, rvat kan het rnenschdom wreed zijn !
riep ze soms in haar zoeken naar de schuldigen van
.

dit onheil....
21,4, de zachte, goedige vrouw, die in haar leven zoo
veei verbloemd en zooveel vergeven had, die altijd
vergoelijkte 't kwaad van anderen, die nimmer zich
mengde in kwaadsprekerij, ze vervlcekte nu soms
in de bitterste woorden de Duitschers, die het rrreeclzaam bestaan van haar volk zoo wreed hadilen ver-

stoord.
N'Ioecler Deraedt wilde haar man volgen en morgen
dezen grurvelijken put verlaten . . . . trn eindelijk besloten allen mee te gaan.
't Was een iange. vreeseiijke nacht. . . . Deraedt,
die als naar lucht hapte bij den keldermond, zag
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het rood der vlammen en hoorde duidelijk bajonetgekletter....
Hij huiverde van al dat afgrijselijke, van 't bloedvergieten, daar in zùjn omgeving. . . . hij snikte soms
om zijn zoon, bad dan weer, en hijgde naar den
morgen. . . .
Kinderen kreunden onrustig in hun slaap. Moeclers
bogen zich over hen, zuchtend en weenend.... Van
enkele kinderen was de vader in den strijd daarbuiten . . .
E,n de morgen k"'vam met een zachte schemering. . .
E,en iaatste homp brood werd onder de vrouwen en
kinderen verdeeld....
Nu gaan
zei boer Deraedt.
- vermandewe,zich
Hij
om kalm te blijven. lloe zou
echter de ontmoeting met de Duitschers zijn ? Zooveel burgers waren in koelen bloede gedoocl.
Maar de landman r,vitrde het voorbeeld aan cle
anderen geven.

Hij klom 't

eerst naar buiten.
Plots werd hij vastgegrepen en zag hij het grimmig
gelaat van een Duitscher.
ist das ? kreet de militair. . . .
- Was
We zaten daar verborgen, antwoordde de boer.

Zie- er zijn er nog veel . . . .
De soldaat riep een officier. Deraedt hieip

de

anderen naar boven.

De overste snelde toe.
Wie zijt gij ? vroeg hij barsch.
- De
van deze hoeve. . . .
- En boer
- Xfijndie?
vrouw.. geburen en werkvolk. We waren
daar verbor.qen voor 't gevaar.
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Spionnen
- N{aar
rrlijnheer, hoe zouden wij kunnen
ren als wij in dien kelder z.itten . . .
?

spionee-

.

Op eenigen afstand knalde een geweer. 1)
Hoor I riep de officier . . . . Ze schieten ! Er zijn
weer franc-tireurs. . . . Gij zijt ook franc-tireurs I
Wij mijnheer ? vroeg Deraedt. Dat schot is toch
ver- van hier afgegaan. Tast ons af, of we wap€ns
hebben. . . .
Eenige soldaten fouilleerden de mannen, maar zelfs

geen mes werd gevonden.
veel franc-tireurs in België ! herhaalde de
- Ia,
officier de onzinnige, lasterlijke beschuldiging, sedert
't begin van den oorlog geuit en verb'reid.
Gods, doe men man
- O'ch meneere, om de liefde
toch niets I smeekte vrouw Deraedt. Ie en heeft en
niets misdaan.... Ie zou niet schieten.... ie heeft
geen lvapen, ge hebt het zelf gezien. . . . O, om de
liefde Gods laat hem toch gaan.
Zijt gU de boer ? hernam de overste.

-

-

Ja.

Hebt ge paard

en wagen
.
.
.
Twee
paarden
loopen daar in de wei . .
Ja.
vier liggen er al dood geschoten.. .
I Gij hier blijven, de anderen vertrekken.
- Goed
Nlaar ik heb niets misdaan, mijnheer. . . .
- Neen, neen. . . .
Vrouw Deraedt viel op de ltnieêrr en stak smeekend
?

.

.

de handen op.
- O, meneere, riep ze schreiend, ontneem me
4 ff.*pr"ekt van zell dat wij hier aan geen lantasie d.oen,
m?ar naar waarheid verhalen.
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toch men man niet.... ie is zoo goed.... ie en heeft
niets misdaan. . . . O, bij de passie Onzes Heeren, . . . .
laat ons toch te gare gaan....
De officier maakte een ongeduldige beweging.
IJw man zal geen kwaaci geschieden, antwoordde hij.
,Maar de boerin begreep hem niet en vervolgde
snikkend:
O, heb toch cieernis met mij... enmijnkinderen!
Waarom mijn man gevangen nemen, ie en heeft geen
kwaad gedaan. . . . ie zou niet schieten. . . . ie heeft
geen wapen.
Zeg haar, dat ge gewonden moet vervoeren
dan
weer vrij zrjt ! . . . . gebood de officier tot clen
en
boer.

Ik word dus niet gevangen gehouden !

*;
-

Neen, gewonden veryoeren en dan vrijl !
Vrouw, sta op, riep de boer geruster plots, ik
niet gevangen genomen.
Mag je mee gaan. . . .
Ik moet gewonden vervoeren en dan ben ik

vrijr. . . .

biijf ik brj j". . .
- Dan
Dat mag niet.. .
- Ik wil.
. . . ja, ik u'ii.. .
De boerin sprong recht en met fonkelende
.

.

.

oogen

keek ze den overste aan en sprak met vaste stem nu:
Meneer, ik vrees ook geen g'evaar, ik zal men
man helpen. . .. ik wil niet weg van hem I
die anderen voort I gebood de officier.
- Al
H[j
riep eenige soldaten en sprak eenige woorden

tot

hen.

IIO
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Komt mee! zei een der militairen. En zachter
voegde hjr
bij : Geen schrik hebben. . . . Ik zal u
"t brengen en dan zijt gij vrij. . .
uit de vuur$j'n
-- Maar ik ga niet mee, ik blijf bij men man! riep
.

vrouw Deraedt.
De boer zag 't grimmige gelaat van den overste
en zei snel tot zijn echtgenoote:
- Wees nu redelijk. . . . Als die officier kwaad
wordt, schiet ie jou of mij misschien dood. . . . Ga rnet
de anderen mee en wacht me te Brugge bij nicht
Leonie.... Ik zaI daar komen..... Peins aan onze
kinderen en werk niet tegen ! . . . . . God zal ons genadig zijn !
De boerin bood geen weerstand meer. Ze kuste
haar man en zei ontroerd: ,,God beware je en ons
alien.... Tot weerziens dan.... Ja, ik moet gehoorzaniren.. - -"
Ze volgde de anderen, die 'door de militairen weggeleid werden.
uw wagen in ! gebood de officier.
-HetSpan
moest een wagen met een huif zijn.
Deraedt ving de schuwe paarden op. . . . , de arme
dieren waren onrustig door al dat gedonder der
kanonnen, 't gezoef der bommen en 't gehuil der
kogels. . . .
I{aar toen ze de hand van hun meester gevoelden,
'werden ze kalmer.
De landman zag vier paarden en veel zijner koeien
dood in de weide liggen, getroffen door bomscherven of kogels. Op 't erf waren Duitschers zljn var'
kens aan 't slachten; op een ladder tegen de schuur
hing een opengesneden rund.
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I{aar Deraedt moest zwi.jgen en stille zijn. . . . De
Duitschers waren op zijn hofstede de meesters.
De wagen was aangespannen. Eenige soldaten kropen er op.
- We eullen u den weg toonen, zeiden ze.
De boer moest de paarden mennen.
't Was een gevaarlijke weg, clien hij met zijn voertuig afieggen moest. . . . Deraedt sidderde van angst.
Eij 't huilen en barsten van bommen lverden de
paarden schichtig en een vaste hand was er noodig
am ze in bedrvang te houden.
Nlaar de rveg leidde dan verder van de strijdlinie
af, tot de v,'agen stilhouden moest op een hoeve, weike
tot ambuiance ingericht was.
- Heere GoC toch ! kreet de landman. . . . Plots
zag hij gewonden.
Men voe rde ze aan op berries, in auto's, op wagens...
Bloedstrepen vlekten 'i gras. . . . bloed lap; o;-. de
steenen voor de rvoning, op den drempel der deur. . . .
Gekerm klonk. . . . soms een angstgil, een scherpe
smarti<reet. . . .

Gewonden met bloed bedekt.

..

.

gewonclen onken-

nelijk gervorden. . . . Jonge mannen, verbrijzeid, geschonden, rerminkt....
Borst, buik, rug opengescheurd, 't wezen een roode
vlek, waarin de mond zwart gaapte. . . .
Jonge kerels met afgeschoten arm of been. . . .
Heere God toch! kloeg Deraedt... Is dat oorlogl
-Plots dacht hij aan zijn zoon. . . . De tranen sprongen hem in de oogen.. ..
.

I,Ien droeg mannen naar buiten.
Dood, zei een soldaat. . . .

-
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Deraedt volgde met

't oog de berrie's. . . . Ginds
kuil aan 't delven. . .

'waren burgers een grooten

.

graf.... mompelde de boer. Heere God
- Een
toch, hoe wreed.. . . hoe duivelsch wreed l. . . Is dat
oorlog ?.. . O, men arme jongen ! Is dat al ginder
ook zoo?.... En waarom niet?.... \{oeder, 'k ben
blij, dat je weg zijt
Maar nog meer huir.erde hij. . .
!

.

Op een wan droegen soldaten een bioedige marsa
weg..... Deraedt zag armen en beenen.... roode
stompen. . . . Een gruwelij'ke walg kwam bij hem op . .
De man wendde zich om. . . .
- Heere God I snikte hij. Is dat oorlog ?. .. . O,
wat een duivelsche wreedheid toch !. . .. En die jongens zijn ook iemands zonen of ze hebben vrouw en
kinderenl.... Wat zijn de menschen toch wreed ! .. ..
En ai maar door kwamen gewonden aan. . . . Daar
.

binnen werkten de dokters met hun vlljmencle mesjes,

hun scherpe zaagjes, hun fijne boortjes, met al hun
schrilnvekkend gerief ....
Een zure iucht kwam uit de deur. . . .
FIad hij toesterrming gekregen, Deraedt zou toch
het huis niet hebben durven binnentreden, want
't leek hem een afgrijselijk hoi van wreedheid toe,
al stond op het dak de heilige vlag van 't Roode
I(ruis
En datzeifde gebouw was voor eenige maanden een
vreedzame boerenwoning', waar de baas zijn arbeid
regelde en verdeeide en 's avonds God dankte voor
den gelukkigen dag, een van zwoegen en zweeten roch!
Nlaar nu ....
En dat alles door den wil van menschen
!

!
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O, Duitscher wat eijt,ge begonnen !mompelde

de
man....
En hoe slaat ge in uw eigen kracht.... Al
die arme jongens .... Zie toch eens.... de kloekheid van u,w land !.. .. En de onzel Waarom moest
ge de onze in uw wreedheid sleuren, in uw vervloekten, vervloekten oorlog !. . .. O, Antoon to'ch. . .. Je
z\it daar ook bij. . . . Wat ben ik blij dat moeder weg
is, dat ztj het niet ziet !.. .
.

Maar Deraedt moest heen. . . . en hij was er blij omi
Op /ijn wagen werd stroo gelegd. . . . En daarop
bracht men gewonden.. . . Jonge mannen, gelaat,
handen of beenen omwonden of bijna geheel in linnen
gepakt. Ze ).agen roerloos of kreunden stil . . . .
Deraedt zette de paarden aan. . . . Htij moest naar
Ghistel. . . .
En 'twas als bij Gezelle's begrafenisstoet:
,,Traagza4m trekt de witte wagen
door de stille straten toen,
en 't is weenen en t is klagen,
dat ze bin' de wijte doen. . . .
Stap voor stap zoo ga.an de peerden,
traagzaam, treurig, stille en stom,
en zij kijken of 't hun deerde
dikwijls naar hun Meester om. . .
.

"

,,Traagzaam

rijdt en rolt de

wagen,

treurig door de strate voort,
en 't is krijschen en 't is klagen,
dat men onder 't dekzeil hoort.
Stap voor stap zoo gaan de peerden,
ziende naar hun meester om,
8

rt4
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alsof't hun deerde,
traagzaam, treurig, stille. . . . en stom l'r
stap voor stap,

Ook andere boeren moesten gewonden vervoeren,
en op den landweg was het een allerdroevigste stoet
van huifwagens met verbrijzelde mannen. . . .
En elders schreven in veiligheid vertoevende mannen, dat Duitschland voor de beschaving en den
vrede streed.
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