NEGENDE HOOFDSTUK.

Te Brugge.
De fiere, rijzige halletoren, symbool van Vlaanderen's vrijheid en kunstzin, erfstuk der vaderen,
droeg de Duitsche vlag. . . .
O, dat deed pijn aan 't hart, de vlag van den verdrukker, den overheerscher !
l\{aar alleen door 't recht van den sterkste was
ze daar geplaatst.. . . niet tot schande van den verdrukte, maar tot die van den overvr,eldiger, welke
een klein volk, dat zich dapper had geweerd, overwon....
Duitsche officieren in hun wijrde mantels stapten
over de markt, voorbijr de halle, over den Burg, voorbij het Vrije, het stadhuis, de bloedkapel, monumenten der schoone stede, monumenten van welker
muren de kunst den vreemdeling d'e oog'en verblindde. . . .
Militairen zongen of babbelden in de herbergen;
anderen dansten in beruchte kroegjes, waar ze al
vriendschap hadden gesloten met veile deernen, die
geen eere kenden en wie 't schaamroo'd niet meer
de wangen vlekte.
Maar andere soldaten liepen weemoedig door de
grijze stede, kozen de stille grachten, waarover zich
grijze brug'gen welven, of de achterwijken met de
kleine oude huizen, welker stilte thans niet als in
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vredestijd werd gestoord door 't getik-tak der vlijtige
kantwerksters....
De droevige soldaten dachten aan huis, aan vrouw
en kinderkens, en ze vervloekten den oorlog, die een
liefdesband dreigde te breken, die rouwe en ellende
bracht in duizenden gezinnen....
En weemoed hing als in de lucht en in de boomen,
waawan de bladeren al draaiend en zwenkend neervielen op de grauwe keien langs de gracht; weemoed klonk in de zware stem van een klok, die
vrou'wen ter kerke riep, vrouwen in wier zwarte kapmantels ook weemoed ruischte. . . . als waren 't al
rouwende weduwen, die naar 't bedehuis gingen.
Bleeke moeders vouwden de waskleurige handen
voor een oud kruisbeeld aan den grauwen muur. . . .
en btiji 't schijnsel der roode lantaarn was het alsof
Jezus zelf weende over al de wreedheid dezer wereld,
en ztijn wonden aan handen en voeten en in de zijcle
opnieuw bloedderr, omdat 't eerste, 't groote offer
van Golgotha machteloos scheen. . . .
Want had Jezus niet te vergeefs geleefd en gepredikt van liefde en zelf de hoogste liefde betoond
tot in 't smartelijl< sterven ?
Maar neen, in de kerken en kap'ellen, of thuis in de
stille binnenkamer, bracht Jezus troost aar\ zoovelen,
die achter hem 't zware kruis droegen. . . .
De avond viel over Brugge. . . . Er was weinig volk
op straat. Hol klonken de stappen-... als boven graven...
Z*ij'gend gingen de weinige burgers elkander voorbij . . .. 't Herte was zoo vol, overvol en de geest
mijmerde liever....
De vijand in Brugge, Vlaanderens oude, histori-
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sche stede; veroverde kanonnen en auto's van clen
heerscher stonden om Breydel en De Conincksl)standbeeld, rechtover de halie en het belfort. Duitsche officieren in de idoor burgers verlaten woningen. En overal
op deuren met kiijt geteekende cijfers voor inkwartiering. Duitsch gezarrg en gesnap. . . .
Hoor maar, daar klonk het ook weer uit e'en zijt
straat en 't helmde door de lucht en botste tegen de
muren.

Gloria, Victoria,
Deutschland ist zu klein,
Musz ein bis,chen grôszer sein . . .
Ja, 't harte vol . . . .
lVlaar boven de stad hing een gerommel . . . . 't Was
de stem van de Yzer, waar de Belgen kampten voor 't
laatste stukje grond. . ..
O, zouden z'rij 't behouden, zou er nog een vrij België blfjven, een hoekje waar de Duitsche vlag 't
,,zwart-geel-rood" niet verdrinlgen kon !.
Zwaar was de kamp.
Treinen, die het station binnenschoven, spu'wden
altfljd maar versche troepen, groote kloeke kerels,
wel uitgerust, g'oed bewapend. . . .
Heden waren er nog ter Smedepoort uitgetrokken,
met muziek aan 't hoofd. . . .
Ja,'zwaar was de kamp voor het kleine leger van
koning Albertus....
Maar men zei dat er Franschen kwarnen en dat
Engelsche oorlogsschepen voor de kust meewerkten.
Hopen dus maar. . . .
Dâar knersten wagens door de strâât. tt Waren ger) Vlaamsche volkshelden uit den Sporenslag in t3oz,
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huifde voertuigep, door Vlaamsche boeren gemend. . .
,,Traagzaam rrijldt en rolt de wagen
treurig door de strate ivoort,
en 't is krijschen en 't is klagen,
dat men onder 't dekzeil hoort. . . .
Stap voor stap zoo gaan de peerden,
traagzaam, treurig, stille. . . . en stom.
! fluisterden de burgers. . . .
- Gektwetsten
daar
werden
ze Brugge binnengebracht, de geJa,
''t
wonden vân Yzerfront.
O, 't convooi hield niet op. . . . Den ganschen dag
kwamen treinen aan, en auto's reden de poort binnen. . ,.
Nu met wagens. . . .
De Normaalschool \ryas een ambulance geworden.
iHet militair hospitaal, 't Engelsch klooster en andere gebouwen nog lagen vol . . . . En steeds maar
door vloeide de stroom
Ook boer Deraedt mende zfijn wagen door Brugge.
Van Ghistel had men hem 'rnet andere gekwetsten
herwaarts gezonden.
De man was afgemat, nogi meer van zedelijke
dan lichameiijke vermoeidheid. O, wat had hij heden
ellende gezien ! Iin dan zÈjrr bekommernis om zijn
zoon, om z[jn vrouw, om zijn do,chters. 't Gansche
gezin was als uiteengeslagen.
Hij moest zijn droevigen last in de Normaalschool
ontladen. Dan kon hij in Brugge overnachten. De
boer bracht zijn wagen op den ruimen koer van
een afspanning en stalde daar zij'n paarden.
Daarna spoedde hij zich naar zijn nicht Leonie,
waarheen hij zijn echtgenoote ook bescheiden had.
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gij daar I zoo begxoette hem de
- Jezus-Maria,
ongehuwde reeds bejaarde vrouw, die een huizeke
bij' de vest bewoonde.
_- Is Seraphine hier niet ? vroeg Deraedt gejaagd.
?
- Je vrouwe
O,
is
ze hier nog niet.. . .
Ja.
- N{aar
neen) neen. . . Wat is er toch gebeurd ? . . .
- je.... Wat
Zet
zie je er uitl.... Waar is Seraphine ?
waar
is
ze ! Och Heere toch, wat dingen
- Ja,
altemaal !... . 'k Ben op, heelegansch op!.... Waar
mag Seraphine zijn ?
Maar waar heb je ze gelaten ?
Deraedt verhaalde nu vluchtig het gebeurde.
Ztjn nicht sloeg van schrik en verbazing haar
magere, dorre handen te samen. . . .
Joseph-Maria, wat dingen tochl riep ze telkens.
-Maar
dan bemoedigde ze den man en zei:
Seraphine zal wel komen .... Ze kan die voyage
- in een dag doen !. . . . Wat peins je wel, zoo
niet
verre. . . . Er rijden geen treins, ze moet 't al te
voete doen. . .. Houd maar courage. . .. Ja, 't zijn
wel dijden....
! O, wat ik vandage gezien heb. . . .
- Wreed
de
rekeninge
van den Duitschman zal lange
Ia,
't
ziijn !
Is God geklaagd. . . . En zoovele volk. . . .
Ons Brugge is er van vergeven ! Overal loop je met
jen neuze tegen soldaten.... En peins eens, Zondag
hebhen ze hulder misse gedaan op de Markt .... Ze
hadden een altaar gemaakt tegen Breydel en De
Coninck en er laurierboompjes rond gezet. Zehaalden
een gekruisten God en een gewijden steen uit de
bloedkapelle. Een geestelijke las en preekte, en al
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zongen. . . . Misse doen en zoo in ons
land huishouden! Er gebeuren rare dingen den dag
van vandage. Een mensch verstaat er zen êigen niet
aan. . . . Jezus, Maria toch, welk een tij'd I
Deraedt luisterde niet veel. Hij was bezorgd om
zijn wouw. Nicht Leonie diende spijs en drank op;
gaswrij en goedig als ze was, noodigde ze haar neef
tot eten uit, maar de arme man kon geen brok door
de keel k/ijgen. . . .
hoe gaat het met Antoon ? vroeg de nicht.
- En
O, die arme jongen, ie zit daar aan den Yzer,
waar 't zoo wreed doet. . . . O, God beware hem. . . .
Ju, 'k zaI voor hem lezen. . . . O, 'l zijn dingen

de soldaten

-

We wisten niet wat oorloge was, maar we weten

tt

nu. . .

Och, neen, nichte, j'en weet het nog niet, en
gelukkig
dat je 't niet weet. . . . Wat ik vandage gezien heb! O, die gewonden. . .. armen, beenen af,
't lijf openges'cheurd, bloed overal. . . .
zwijg to,ch!
- Jezus-Maria,
laat
ik er van zwijgen I O, wat kunnen de
- Ja,
menschen wreed zljn !
Deraedt tobde weer over zfijh vrouw. . . . Waar
mocht ze dolen. Haar tegemoet gâân ?.... Maar langs
welken weg ? Hoe had men de vluchtelingen geleid ?
En hij was doodaf . . . . htj had een gevoel als van
koorts, nu was hij koud, dan zrveette hij.
Wat later werd er geklopt....
- Zou ze daar zijn ? kreet Deraedt. IIij stormde
naar de deur.. . .
Neen, 't was Seraphine niet. . . .
Maar 't was toch ook familie, een nichtje van
bij Dixmuiden....
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je Seraphine niet gezien ? vroeg de man.
- Heb
Neen.... Ha,'t is Deraedt .... Ztj,je hier ook ?
- Heb je geen menschen van onze kanten ontmoet. . ,
Toch van je huis of Van je geburen niet... .
Maar er zijn veel vluchtelingen, o zoo veel I
Louise! riep nicht Leonie....
- Jezus-Maria,'t is
Arm schaap, gij hier ookl
,

Ja....

- nieuw aangekomene, een meisje nog; brak in
De
tranen uit.. ...
Kom in de kamer, arme dompelaarster ! hernam de vrouw vol deernis. Ja, 't zijn wel tijden. . . .
Maar hier kom je tot ruste .. .. Zet je neer. . .. \À/el
ja, schreem eens uit, dat doet deugd....
Louise weende hartstochtelijk. Dan werd ze kalmer.
We zijn al doolaards nu, kloeg ze. . . .
- Maar wat is er toch al gebeurd ? vroeg Leonie
nieuwsgierig. . . . Drink eerst een tas koffie en eet
\ryat, en vertel dan. . . .
Drinken, ja,
eten kan ik niet zien. . . .
- dan gedurig maar
En
onderbroken door Leonie's uitingen van schrik en verontrwaardiging, vertelde deze
vluchtelinge van Beerst haar lotgevailen.1)
parochie gebeurd is. . . .
- Ja, \ryat er al op onze
'EZwtjge van den kerkebrand .en dat eerste vechten. . .
'k Heb doode soldaten in de gracht achter ons huis
zien liggen.... Bommen werden gewisseld.... 'k
Hoore 't nog zoef .... krak. ... Er stond een kanort
bij ons huis. De Belgen hadden 't ontdekt en schoten
t) Wij herhalen nogmaals, dat we hier alleen feiten mededeelen

en ons niet aan fantasie te buiten gaan,
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er zoo geweldig op, dat de Duitschers er mee moesten

vluchten. O, die gevechten bij Tervate-Brugge.. ..
En ze ztijn er nog bezig. . . .
Maar om kort te vertellen, de Duitschers geraakten
meester op Beerst.
En was je gebleven ? woeg nichte Leonie ver-

-

wijtend.

,wilden niet weggaan. . . . Een mensch en
- We
verlaat toch niet zoo rap huus en have. Onze kelder
was niet gewelfd, maar had een houten zoldering.
Belgische soldaten hadden ons aangeraden, op die
zoldering matrassen te leggen. ,,Als 't dak invalt,
breken de matrassen 't geweld van de steenbrokken",
zeiden ze. We kregel dan de Dmits,chers. Die bellen of
kloppen niet, maar ze sla'ln met hun gerileren op de
deuren. Ze kwamen binnen, en, als ze die matrassen
zagen, zeiden ze:,,Das ist gut.... kein Gefahr...."
en dan zooveel als dat we niet benauwd moesten zijn.
Ze wilden dan wijn hebben. Ze dronken drie-enr.wintig flesschen-leeg. ,,Nog wljn !" riepen ze dan.
,,Ik en heb er geen meer", antl4roordde ik. Maar
ze trokken er zelf. om naar den kelder. Ze zagen in
den hoek van de kamer een phonograaf staan. ,,Frâulein", zeiden ze daî, er naar wij'zend, ,,spielen". Ik
wilde niet. ,,Hij heeft binst den oorlog niet gespeeld
en moet nu ook maar zwijgen", antwoordde ik. ,,Nein,
nein..... spielen!" riepen ze weere. En wat wil je
doen ? 'k Moest de phonograaf op tafel zetten. . . . En
of ze leute hadden met hulder wijn en gespeel t.. ..
Oversten zagen we niet. 't Waren ruwe kerels, die
alzoo huishielden. Later kregen we vluchtelingen bij
ons, menschen, wier huis afgebrand was: vijf-en-
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twintig, mannen, wouwen en kinderen. Er was bij ons
zoo nog al geloop dus, Op 'nen achternoene komt
er een man binnengesprongen en roept, dat de hofsteê (hoeve) van een onzer vrienden in brand staat.
Seffens waren er daar Duitschmans. ,,Was ist das
hier !" schreeuwden ze. Ze wilden zeggen, dat al dat
geloop verdacht was, dat we met den vijand in betrekking stonden, zeker ! En weet je wat ze deden ?
Ze trokken de acht mannen buiten: er 1ryaren twee
broers van rnij bij. De mannen moesten tegen den
muur gaan staan, met de han'den o'rnhooge en de
Duitschers hielden hun de revolvers op 't herte.'Dan
losten ze eenige scheuten in de lucht. 't Was schrikaanjaging. Zijn dat nu toch manieren ? Je moet dat
beleven, om te weten, hoe afgrij,selijk het is. Vrouwen
en kinderen, die luide schreeuwden en krijschten en
achter hun man of hun vader riepen. En ik lag op
den grond van verschot. .. . . en ik ben maar opgestaan, toen de mans lveere in huus \À/aren. De
Duitschmans stampten ze binnen. ,,Allen in huis blijven l'' riepen ze. Ze schreven op de deure met hoeveel
we binnen v/aren. We mochten niet uitgaan, we
mochten geen vuur maken. We spraken toen schoone,
om ,een huis of drie verder twee wiegerr te halen voor
de kinderen en om wat brood van de geburen....
We mochten.
Maar dan veranderde 't spel weer. Duitschers kwamen binnengeloopen en zeiden, dat we weg moesten.
We vroegen te mogen blijven. . . .
Maar Louise toch ! kreet nicht Leonie. Bij die

-

wreede kerels

-

!

Ja, we wilden blijven.

..

. dat is zoo

onze
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aard. En hadden die kerels ons niet buiten gestampt,
\ile waren niet weggegaan, al viel 't dak in. . . . Maar
't was lijk buitenstampen, tdat ze ons deden . . . Tijd om
pakken te maken van kleeren en etenswaren kregen we
niet. ,,Weg, voort l" schreeuwden ze in hun tale. . . . .
'k Mocht niet meer naar boven. . . . we kregen geen
minuut tijd.. Ze waren haastig om ons uit de deure te
hebben en zelf in ons huis te verblijven. Men schoenen
aandoen, 'k mocht niet ; ,,nein, nein'' tierden ze, en 'k
moest vertrekken op men savatten (pantoffels), die
ik nog aan de voeten heb, z,ie maar, en met een groote
schorte aan. De mans kregen nog gildig (hevig)
stooten met 't geweere. . . . Gtj, moet de deure niet
sluiten", zeiden de soldaten treiterend. ,,Wij gaan hier
slapen, dat is nu ons huis."
't Was zeven uur err al donker. . . . We wisten niet
waar naar toe. En in 't veld werd er nog geschoten
ook. Hoe dat we er levend door geraakt zijrn, 'k en
wete 't niet. We liepen daar als vagebonden. . . . .
En dan die arme, arme kinders ! Na een uur en half
loopen waren we buiten 't gevaar. We klopten bij
een kennisse aan. . . . . We stonden daar nu, in waarheid verjaagd van huis. . . . Is me dat een oorloge I En
vertelle je maar, wat ik ondervonden heb.... Van
anderen, of van hooren zeggen, spreke ik niet.
En waarl[jk, ieder heeft in dezen afgrijselijken tijd
genoeg aéur zen eigen pakske. . . . Wat ik nog kan
zeggen, 't is met rnen broers gebeurd. . . . ruwe soldaten hebben burgers afgetast, zoogezeid achter verborgen wapens. . . . maar ik peinze, dal ze meer op
geld letten. Dat er bij' de burgers geen wapens meer
zijn, de Duitschmans weten 't zoo wel als ik of g,j."
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waar zlijn j,e broers ?
-* En
Hier bij 1onL"t Door. . . . 'k Kwam vragen om

hier te mogen slapen, nichte. . . .
ja,
- Maar kind.... Wat dingen tochl Er zrjn er
van Brugge ook veel gevlucht, in vreeze dat er hier
wat gebeuren zou. . . Maar er zijn alleen eenige kanonschoten gelost buiter de poorte . . . . Er is een Duitschman gedood. lMaar rn jou streke rnoet het wreed gaanl
ik ben blij dat vader en moeder dat niet beleven...
- O.En
'wanneer heb je Beerst verlaten ? vroeg

-

Deraedt aân 't meisje. . . .
Eergisteren-avond. . . . 'k Ben tot dezen morgen
bûjt die kennissen gebleven. Maar wat zal er daar op
die parochie nog gebeuren ?. . . . 'k Kwam dan maar
liever door naar Brugge.
_- Wel ja, arm schaap, br: -ù zij je goed. . . .
O, kwam Seraphine nu ook I zei Deraedt.
- Morgen,
courage... Op één dag is het te verre...
- Als er houd
haar maar geen ongeluk overkomt. . . .
- Langs dezen kant vechten
ze niet. .. .
- Die Duitschmans
doen zoo raar....
er ztijn onmenschen bij, hernam Louise. Die
Ja,
wij- in huis hadden, waren s,chavuiten. . . . We zullen
nog verhalen hooren.
Deraedt moest eindelijk naar bed, maar zijn slaap
was koortsachtig.
Allerlei benauwende visioenen verstoorden zijn
geest; dan zag hij weer de gewonden in de ambuIance of meende hij gesteun te hooren in den wagen,
dien hij mende. . . . Of Antoon riep om hulpe. . . .
Hiji 6"tU"trde zijn vrou,w, ze was in gevaar, hij wilde
naar haar toesnellen, maar kon niet. . . .
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Welk een nacht ! Al vroeg stond de man op, nog
meer afgemat dan den vorigen avond. Hij moest nu
eigenlijk met zijn wagen naar Ghistel terugkeeren.
Maar ik doe het niet! nam hij zicii. voor. Ze
zullen me hier niet 'vinden. . . . 'k Kan ook niet
gaan. ...'k Zou het besterven. . ..
Dien namiddag, na een ganschen voornoen van
gejaagd wachten op zijn vrou\il, die maar niet kwam,
moest de arme boer ziek naar bed.
Nicht Melanie liet den dokter komen.
koorts, zei deze. Rust, niets dan rust.
-Hij Hevige
luisterde naar 't verhaal over Deraedt, dat
de vrouw hem uitvoerig meedeel .e en hernam dan:
't Is alzoo niet te verwonderen, dat ie daar
zoo met koorts neereligt.... Rust.... niets dan rust.
Maar de kranke kon niet rusten. In zijn ijlen riep
hij om zijn echtgenoote, of zijn zoon, bejamm'erde
hij de gewonden, rneende hij weer op de hoeve bij
het front te zijn of naast den wagen te stappen.
De dag verliep, maar vrouw Deraedt kwam niet.
Door Brugge trokken troepen en reden auto's en
wagens gewonden. De stad daverde van 't kanongebulder. Engelsche aviateurs wierpen bommen nabij
't station, om de benzinedepots der Duitschers te
treffen.
't Verkeer met de omgeving en zelfs m'et Nederland
bleef nog vrij. Vluchtelingen uit 't Yzergebied of
van Rousselare trokken haastig over de grens. 't
Bleef maar een uittocht van beladen mannen, vrouwen, vermoeide kinderen, ongelukkigen, opgejaagd uit
hun rustig bestaan, nu de oorlog ook in West-Vlaanderen woedde.
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Deraedt was rustiger geworden en sliep toen veel.
Nicht Melanie en Louise waakten om beurt aan
zijn leger.
Zoo brak de derde dag van de vlucht aan.... En
nog toefde vrouw Deraedt te komen.
Men zag te Brugge toch vluchtelingen van Zarren,
Woumen, Cler.cken, van andere dorpen rondom Dixmuiden.
Waar mocht de zoo angstig verwachte wel blijven ?
Nicht Melanie en Louise vroegen het zich in hevige
onrust af.. ...
't Kostte hun moeite den kranke met allerlei woorden en leugens om bestwil te paaien als hij in heldere
oogenblikken naar zijn echtgenoote vroeg.
Eindelijk den vierden dag, tegen 'den avond kwam
vrouw Deraedt..
geloofd, dat je daar zijt ! riep Melanie,
- God zij
weenend van vreugde.
men man ? vroeg de boerin gejaagd.
- En
Ie is hier !
- God zij gedankt.. ..
- Hoor ie roept je. . .. je en mag niet verschieten, 1), maar ie is wat ziek . . . . .
?
- Gekwetst
Neen, neen, van vermoeienis. . .,
- O,'k ben ook ziek! Is me dat een levent
-Deraedt
zat rechtop in zijn bed.
je
je waarlijk daar ? vroeg hij
Zij daar ....
^j
stamelend van ontroering. O, God zij geloofd. ...
't andere tel ik niet meer..... je zljt daar.... neen,
't andere tel ik niet meer. . . .

I)

Verschrikken.
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Deraedt was doodelijk vermoeid. . . . 'Ioch
deed ze haar verhaal . . . . ze kon 't niet verzwijgen. . . .
ze moest haar gemoed iuchten. . . .
Ja, wat een tijd, vertelde ze,r) wat een mensch
toch al tegenkomen kan. A1s we gescheid werden,
bracht een soldaat ons weg. Die had deernis met ons
en bekioeg . al de vluchtelingen. Ie hielp ons met
de pakken en, toen we buiten 't gevaar waren en hij
terugkeerde, wenschte ie ons een goê reize. Maar
't was geen goê reize. We gingen tot Vladsloo,
daar werden we door militairen tegengehouden en
in een klein huis opgesloten. We zaten er met vijfen-dertigen. . . . . mannen, vrouwen en kinderen, al
te gare in een dof kamerke, opeengehoopt. \Àre moesten er drie dagen blijven. .. .
I\{aar waârom ? vroeg Deraedt.
! hebt gij niets te zeggen of te
- Ja, waârom Je
vragen, maar te gehoorzamen. Ze brachten daar nog
een burger binnen, een simpelen maJI, en ze zeiden,
dat ie geschoten had en kaput moest.
Kaput, kaput ! riepen de soldaten. Ze duwden hem
tegen d.en muur en ze zouden hem fusileeren. 't
Ventje sprak toch zoo schoone, om te blijven leven.
,,Heb compassie met men vrou\Me !" kloeg het. . ...
,,O, 'wàt gaal ze doen als ik dood ben I .... En ze
rnoet een kindje krijgen. . . . Och, Heere, toch, laat
me leven. . . . 'k heb niet misdaan."
Zoo stond het manneke te kermen en te k.ijschen . . . 't Kreeg nog wat duwen en stompen, ma::'
ze deden het toch niet dood. Wij hadden geen eten
t) 1 t" "*wijzen hier naar vroegere opmerkingen aangaande
de waarheid.
Vrou'\À/
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en we kregen er geen. Maar op den weg liepen er
zwijns en de mannen vroegen aan de soldaten of
ze er een mochten slachten. 't Werd toegestaan en
zoo geraakten we aan vleesch...
Maar die drie dagen en nachten in dezelfde kamer met kinderen, die schreernden, die hun behoeflen deden, ai die menschen, ai die asems. .... o
men hoofd bonst nog van t! zeer 1) . . . . Dezen ochtend mochten we weg. .. En als dan kwam ik naar
Brugge gedoold.
_- 0, wat hebben die Duitschmans veel op hun
geweten ! z,ei boer Deraedt veront'waardigd. Waarom
die burgers zoo martelen. . .
Later zou hij nog grooter leed van dorpsgenoo,ten
vernemen van vrienden, die neergeschoten waren als
franc-tireurs, al hadden ze niets anders gedaan dan
zich verborgen gehouden voor de vreemde benden.
Vrouw Deraedt moest van de b,ezorgde Melanie
naar bed. Ze had ook behoefte aan rust.
Twee dagen later vertrok het echtpa,ar naar Nederland, om te tracrrlten over Engeland en Frankrijk
weer in 't Yzergebied te komen, maar dan aan de
andere zijde van 't front, want hun hart dreef hen
naar de kinderen. .. . de gevlu,chte meisjes en den
soldaat....
Gelukkig konden ze hun zoon niet zien, den armen
gewonde.... door Verhoef van den dood gered.
En Brugge bleef maar de soldatenstad. . . . .
Frissche troepen trokken, meestal zing,end, buiten
de poort.
t)

Pijn.
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Verbrijzelde mannen, verminkten, kranken, gewonden werden binnen gebracht.
Dikwijls schreed een droevige stoet naar 't kerkhof .... Militairen begeleidden eenige kisten.... en
't volk wist, dat er in t hospitaal weer jonge mannen bezweken waren. .. .
Duitsche troepen bezetten ook de kust, Blankenberge, Heyst, Knokke en spoedig daarop w,erd de
grens gesloten en voerde men voor 't verkeer met
Nederland 't passenstelsel in.
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