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Bber en boerin Meulemeester zaien op den
vroegtrein. Ze zouden nu naar Midd,elburg reizen.

't Zal warm zijn, zei Meulemeester:

- J.,.. 'k Ben bang van, <lat water, waàr wè
- den vuurboot over moeten, spral< zijn vrouw.
met

't Moest zoo n groot water zijn. De dokter zei het
ook. Hij is er al over geweest.
Maar toch niet versmoord, hél
zoo geweldig

- Neen... Maar ge kunt er
- zijn, zei hij.
ziek

Als 't slecht weer is. Maar 't is zomer nu.

-De trein stoomde door de schoone vel'den van
Westi/laanderen. Boeren gingen nnar hun werk,
den vreedzamen arbeid, al was het in België oorlog.

Mannen en v,roqw€n, meisjes met pakken beladen stapten apn de tusschenstatio'ns op. 't Waren ouders, echtgenooten, zusters van soldaten,
die zich naar Antwerpen begaven, naar den ge-

-l-

iiefde onder de wapenen, om hem schoon iinnen
en alleriei levensmiddelen en versnaperinrgen te
brengen. Het hart van 't volk was bil ,t leger.
Er werd druk gebabbeld in den wagon, À ,,o_

tuurlijk ov,er den oorlog.
Men,schen, wat wilt ge nog naar Antwer- loopen. 't Is geval,len,
peir
z.i eÀ koopman.
Een heertje meend,e hem een slechtàn vaderlander te moeten noemen omclat hij niet onvoor-

waardelijk

overwinningsberichten

geloofde.
-d,e
Die Duitschersl
zei het heertje. Ik wilde,

dat- ik er eens een ond,er handen kreeg.
Dat ,kan ,gemakkelijk, h.rnu- d" koopman. We zijn seffens te Brugge. Ga u aangeven
als vrijwilliger. Dan zult ge Duitsch*rnl genoeg onder de handen krijgen. Maar met grootspreken en dapperheid van den mond zulËn de
Duitsch,ers niet verslagen worden.
Er werd luid gelachen met dien uitval. 't ,Heertje was verlegen.
Gij weet niet welke diensten ik verricht"
zei het gewichtig.
Voor zulke gasten als gij i,s er maar één
dienst:
in 't leger. Er zijn veel getrouwde rnlnnen en vaders binnen.
Het heertje zweeE mâar. Hier kon het niet
pralen en snoeven.
De trein reed h,et station van Brugge binnen.
Kom, we hebben niet te veel tifd voor de

-
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tram, zei Meulemeester tot zijn vrouw.
Zie eens, welke gasten staan daar) vroeg

de -boerin.

'Waar? Ha, ja... 'k
weet het niet...
- Duitsche
zei een ander.
-'gevangenen,
.Zijn dat 'Duitsche
soldaten I riep Meulerneester verba,asd. Zijn dat nu d,e Duitschmans?
Uit een trein van Brussel kwam e,en kon'vooi
tt W.r.r, jonge mann,en in
krijgsgevangenen.
grijze. uniform, welke bij sonrinigen gêscheurd
en bebloed was. Velen waren blootshoofd. GenCarmen en burgerwachten duwden het volk terug, maakten een doorgang en toen trok het
troepje weg. De gevangenen liepen moeilijk, velen stapten schier op de hielen.
Maar, zei boerin Meulerneester verbaasd,
- om er medelijden rnee te lrebben.
't is
Ja, 't is een triestig gezicht, maâr niemand van ons heeft h'en gevraagd in België te
komen oorlog voeren. Och, heel die oorlog is
wreed.

Meulemeester en zijn vrouw zagen plots dat
het van Belgische soldaten wemelde.
Wat i's dat nu, zei hij. Darar zijn ons eigen
mannen.
Och, ze hoorden 't ,al gauw. De Duitschers
hadden Antwerpen lgenomen en ons leger trok
af .-.
Meuùemeester en zijn vrouw hadden ook een
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bij het leger, Juli,en. En nu hadden ze bericht gekregen dat hij te Middelburg in Holland
zoon

was.

Meulemeester beh,oefde hier niet lang te wacHten. De tram naar Breskens vertrok dadelijk na
de aankornst van de Belgische.
Gelukkig land, geen oorlog, zei de boer,
- hij de groen met rood geschilderde boerentoen
wajgens zag rijden.
Het nieuwe la'ndschap, de groote hoeven,
boeiden zijn aandacht, t,erwijl zijn vrouw tr.;tar
Lrekommerd was om de boo'treis.
Te Bresken,s zerg ze dlen breeden S:heldernond, die echter rustig lag te blaken in de zo-

Hij was gewond, doch niet erg en daarheen

gevoend.

Ze wilden hem bezoeken.
W,e gaan toch door, besliste de boer. 'We
moeten nu de tram op.
f,n moeten die Duitschers naar 't kot )
vroeg de vrouw.
* Ze hebben 't er goed,..
Welk een tijd toch!
Meulemeester
en zijn vrouw gingen vlug het
stationsplein over naaï de tram, welke rechts
van'de spoorbaan gereed stond.
Voor Sluis ) vroeg de. boer aan den con-

merzon.

En moet ge daar nu zoo bang voor zijnl
- Meulemeester. 't Zal aangenaam zijn op
vroeg
't water.
*- '1 Is de ongewoonte. Wij kennen dat niet
in onze streek.
Kom maar rap mee, de boot is daar :rl.
-De zeereis viel m,ee, het vaartuig gleed ala
een vogel, zoo rustig, narar de overzij,fsn sn {e
koelte was welkom na 't verblijf in den bedomi.'
ten tramwagen.
Een uur later waren ze te Middelburg.
De ouders wilden natuurliik dadeliik naar het
hospitaal en hun hart klopte vân ontroering toen
ze in de spreekkamer van 't gebouw toegelaten

ducteur.
lçen.

Ja... stap nraar rap in, want we vertrek-

Er waren veel reizigers, menschen, die zich
naar Holland begaven, vluchtelingen.
De tram re,ed weldra door d,e polders van
Noond.Vlaand,eren, de rustige dorpen Dudzeele
eerst en 'Westkapelle dan, waar de passagiers
r'^^- QI"ig moesten overstappen.
Te Sluis was 't druk; dit grensstadje werd al
met vluchtelingen overstroomd, welgestelden,
die in de hotels hun intrek namen, behoeftigen,
welke in de school ondergebracht en gevoed
wenden' tat ze verder konden.
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werden.
Ze zouàen hun zoon, hun gewonden iongen
zien, hun geliefden Julien._

- fuio"d.r, moederl riep .lulien hartstocirtelijk.
'Hij greep haar om den hals en l<ust,e haar gelaat en herhaalde maar het zoete woord:

Een zuster k'wam bij hen, genegen groetend
; " 2êi, dat Julien het goed maakte. Ze moesterr

i {..g even wachten. Men verte,lde den zieke nn,
i','t zijn ouders daar waren. Of hij pijn hadl O,
!i -en... maar hij was wat zwak... Hij had lang
t ; 't slagveld gelegen.
Och, die arme jongen! snikte de moeder.
- Maar ge rnoet u nu lcloek houden,, ge
- niet ,schreiend bij hem komen, vermaan'
moogt
'de de zuster. Wees danl<baar dat het zoo

,afgeloopen is.

Ja, ja, zuster, zeker. ". Maar 't pakt me,
.en-ik moet u en alle zusters zoo r'echt hartelijk

Moeder, moeder,..

-En vrouw Meulemeester schreide van

geluk,
'zan medelijden ook, nu ze dat bieek, bijna wit
wezen zag, vermagerd, ingevallen in zoo'n kor-

ten tijd.
Dan keek Julien ook naar zijn vader... e i
snakte diens hand, .en nooit had hij het op zoo' r
gevoeligen toon gezegd als nu:

II
i
ii

Neen, ne,en, dat is niet noodig. We doen
onzen plicht en zijn er blij orn.
Ge doet een schoon werk, zuster, zei Meu-

{

Iemeester.

!

1

danken.

r[-

rra-

Ze schoof twee stoelen bij en hernarn:

i'
1

il

Een andere zuster icwam nu de ouders halen.
Stil schreden ze door een lange Sang,.voorbij zalen, waar binnen kranken steunden of koortsach'
tig woelden.
* We zijn er, fluisterde de geleidster.
En vrouw Meulemeester zag wïtte vlekken...
de bedden... dan een schemering... en plote
irar r zoon, haar geliefden, dierharen iongen.
FIij stak zijn armen uit, eer nog zij bii ziin bed
was,

* D.g vader
Kalmer, vermaande de zuster, die nu
der kwam.

fll

ï

;c\

ii

Àr
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* Zet u neer en spreek rustig.
{1ms jongen ! sprak de moeder.
-Welk een medelijden lag in die woord,en.
Hebt ge pijn? vroeg ze. Zijt ge erg ziek?
- Maar neen, mo,eder, 't is al haa,st gedaan,
- ik ben bleek, hé) Dat kan niet anders na
Maar
wat er geheurd is.
En Julien vertelde van den strijd aan de
Nethe, bij Lier. Da'ar was hij gewond. Men had
hem naar Antwerpen gevoerd. Maar de Duitschers vielen de stad aan. Toen werden de ge
wonden over de Schelde gebracht. Velen konden

i
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fiiet rr,eer naar Ôost.rri.. Men' bracirt ze naar

It.

Holland,

Vrouw Meulemeester schudde al maar door
tt hoofd en zei dan:
Hoe wreed tochl Och, mijn jongen toch"
-En ze schreide, toen ze hoorde, dat Julien in
3en greppel had gelegen en meende dat hij sterven zou.
En toen zag ik u, moeder, en ik riep op u,
vervolgde
de geu'onde.
Julien wi'lcle weten hoe het op 't dorp was,
met zijn zuster Sylvia en al de kennissén.
En toen hadden vader en moeder treurig
nieuws te vertellen.
Sylvia's verloofde, Miel Janssen, was gesneu.
veld. Vader en moeder Janssen hadden vreeselijk verdriet.
M,eulemeester en zijn vrouw waten nu gerusi
gesteld. Julien zou rgenezen...
De boer en zijn vrouw rnoesten terug naar
!:un dorp, L,eebeke.
Toen z,ager. ze dat in West-Vlaanderen de ver-warring toenam.
Ze hoorden, dat. hun vrie,nd Janssen naar
Oostende was om een gewonden neef, Frans Bijt
te bezoekenr.
De Duitschers zouden ook naar 'West.Vlaanderen komen.

*- I

*:-..

Janssen van Leebeke: was te Roeselare, waar
hij een nicht wilde bezoeken Ze woonde er in
de Leenstraat.
Wel, wel, zei de oude vrouw, die een we'
duwe was; Icozijrr, gij hier zoo vroeg op d€n
Zondagmorgen!
Ja... Ik kom eens zien hoe ge't stelt met
- ellendigen
dien
oorlog.
'1 Zijn wreede tijderr. En de Duitschers
- nu in WestVlaanderen! zeggen ze.
zitten
Ja".. of er tegen! Wat gaat ge doen?
-.
--- 'Wat zou il< anders doen dan thuis blijvenl
Ge moogt mee gaan naar't onzent.
-*- 't Is heel braaf eens tot hier te komen.
Maar jongen, zal het te Leebeke beter zijn dan
hier ?
O, we weten van niets... Maar we zouden
- samen zijn.
dan
-- Ik heb goede geburen <li.e me ook zouden
lielpen. Waarlijk, kozijn, ik bliif liever hier.
Wart zou ik nu vluchten ? Als het hier druppelt,
regent het ginder!
* '1 Is ook waar...
Maar man, ge hebt me dat geschreven
van rrw zoot'I, hernam de nicht.
.fa, onze Emiel is bij Flalen gesneuve'ld.
-Janssen
had dus zijn zoon'in den wreeden

.-g-

't

t-rorJog

vallen.

verloren.

Hij

was

in Augustus l9l4

ge-

Nu was het begin October.
Dat is een wreede slag, sprak de nicht.
- O, 't is zoo erg... Ilç
m..ei mijn vrouw benroedigen,
maar ik sta dikwijis in d. schuur te
ochreien. Zoo'n brave jongeirl Hij vertrok meû
Frans Bijt... en hij ging .1, 't ware recht naar
den dood. En we kunrr"r, nu n.og niet naar zijn
rta[. Moer €en mensch daarvooi ,i;" kinderËn
kweekenl Die vervloekte oorlogl Menschen, die
als wilde beesten tegen elkaar" opgejaagd worden.

En hoe stelt Frans

Bijt het)
-Janssen was de oom van
Frans Bijt,

die met
Alma was getrouwd.
Frans heeft er ook leelijk in gezeten, ver- de bezoeker. Eerst
telde
*o.rt hij naar Namen.
De forten vielen in handen de, Duitschers, maar
,l: Belgische soldaten konden naar F;"[rij[
vluchten. Vanda.ar moesten ze naar Le Hâvre,
e,n rnet booten bracht men ze dan te Oostende,
Ze moesten n,aar Antwerpen. We waren blij
nieuws te hooren van Frans, want ,e h"dden ai
Verterld, Cat hij gesneuveld was.
la, ze strooien veel leuEens rond.
- -Dat
is zoo. Frans Bijt trol< dus na,ar deir
Anlwerpschen
kant. Hij moest dan in het f,ort
van Waalhem. De DjtlîY" beschoren het. Ert

.,rioog

in de lucht. Er waren veel dooien,..

"

,Frans! kreet de nicht.
-- En
Hij was erg verbrancl in het gezicht;
- hij ,ont'snapte toch. Hij lag dan in het hosmaar
pitaal. Eerst vreesde hij blind te zullen zijn maar
dat is Godda'nk niet zoo. De Duitschers pakten
Antwerpen en Frans Bijt sukkelde naar Oostenàe. Zijn hoofd zat nog geheel in de waite. Alma
cn ik helbben hem daar bezocht. Hij was afge'
keurd voor den dienst en mocht naar huis. Maar
als de Duitschers komen, zouden ze hem kunnen pakken als krijgsgevangene, omdat hij soldaat is gerveest. Ik heb Frans 'd.ans nnar Heist gebracht en Alma ging om Lizatje, hun kindje. Ze
hebben n'u nieuws gezonden. dat ze te Sluis in
Ilo,lland zijn, en dat is nog beter...
God zij geloofd, dat het nog zoo eoed afgeloopen is.
Frans en Alma zijn toch weer samen.
- Ju,
En zal hij er niets uit houden )
- O, neen,... Ja, wat op de zenuwen, maar
dat- zal beteren.
Janss,en en zijn nicht praatten nog wat vo'ort.
Een buurvrouw trad binnen.
Er zijn Fransche soldaten in de stad, zei
ze.- En ze zeggen, dat de Duitschers tegen Ar'
Jooie zitten.
Janssen stond op.
Nicht, ge kunt
maar nlr rnoet

-

îi"juun,

ik heen. 'k Ben niet gerust meer. Wie weet wat
het bij ons op 't dorp wordt.
ko_zijn, ik blijf in mijn huisje, zoù
,lang
-.ïul,
ilc.kan. Ge zijt wel bedankt "rr"o, ,r* goed,
heid. Doe veel komplimenten aan- uw vrouw.
'We
zull,en i"r"r, lroo, betere lijden. Ha, we wis-

ten vroeger niet, hoe gelukkig we waren.
*-Dat moogt ge wel ,"gg".... O, mocht
het
spoedig vrede worden.
De Duitschers hadden den oorlog verklaard
aan Franicrijk. Ze wiiden do,or ."J f""a
Fran}rijk. België rnilde dit beletten. Ën zoo werri
""",
ons landje o,ok in den wreedcn krijg gesleurd.
Ons. klein.- leger streed dapper, maar kon de
rnachtige Duitsche troepen niet tegen houden.
Deze narnen Luik, 'bez"iten Bru"s.i, veroverden
Antwerpen, streden in Frankrijk en kwamen n,:
ocrk naar 'West-Vlaanderen. Ons leger was
uit
Antwerpen ontsnapt en stelde zich alan den yzer
op. Er waren Engelschen en Fran,schen in die
-"treek en samen zou men trachten
de Duit.qchers te bele,tten Kales te bereiken, vanwaar
z.:
Engeland zouden bedreigen.
.Roeselare lag dus op den weg van de Duitschers. En iFransche benden ,rro.rLr, deze nphou_
den om tijd te laten aan de legers zich bil den
Yzer en leper op te stellen.
Janssen nam afscheid van zijn nicht.
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ons allemaal. zei hij ontroerd.
wanneer we elkaar terug zien !
Op straat was er drukke beweging. Men vertelde allerlei nieuws, maar niemand wist het
rechte. Er heerschte onrtfst in de stad.
In waarheid was er eersi maar een klein
troepje Franschen gekomen uit de richting van
Ieperen en ze bleven aan de << Koortskapel
staan, even buiten de stad. Ze kwamen den
toestand verkennen en verdwenen weer. Maar
dan rukten 200 Fransche dragonders aan. Deze
versch,olen zich in een boschje. Dit nieuws had
Janssen gehoord.
Duitschers trokken de vijanden tegemoet.
Een sche rmutseling ontstond.
Dan snelden d,e Duitschers haastig in de stad
terug. Enkelen waren zoo afgemat, dat ze niet
verder meer konden en in de huizen wegkropen.
De overige vluchtten in de richting van Ardooie.
Toen rukten talrijke Fransche troepen binnen. Ook in den nacht str,oomden ze loe. Ze
richtten op de markt en in de straten van matrassen, zakken en tonnen barricaden op, plaatsten
mitrailleurs achter brievenbussen of in de portalen van hoekhuizen. Ze stelden hun kanonnen
op de gehuchten de Ruiter, Diksmuidsche st'eenweg €n Batavia. De verborgen Duitschers wer'
den uit de huizen gehaald en krijgsgevangen Ee'
maakt.

God

- weet,
Wie

>>
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'u Maurdussmorgenslr.rr"h.rr,.r,
tairijke troe_
pen Duitschers uit de richting Brugge
en Gent.
Zoo haastig hadden ,. g"-"Ën""rJ,-aut ,"-rri"i
alleen over de wegen, maar ook dwars
over de
akkers r'aren g"kom"rr. Z. .t J;.; hun
geschur
op*te Hooglede, Ardooie en Isegem
De Franschen openden het ;o;;, om de stellingen te verkennen. Eerst blev.n -d. tegenstan_
riers 't antwoord schuldig.
't F-lad << noene > gebe-ierd o,p Roeselare,s
to-

gedreven en moesten, de hartden in de hoogte,
v66r de soldaten marcheeren.
De baas uit 't Koningshof aan de,n Nieuwkerkschen steenweg, kwam in de vlammen van
zijn herberg om. Eenige dagen later werden di'
verkoolde overblijfseis van den man in een zak
na,ar 't kerkhof gedra,gen.
Wyffels, uit < De Tramstatie >, bij de oude

Koortskapel, kwam uit zijtr J<elder en werd geschoten. Zijn twee kinderkens liepen verschrikt
weg, dompelden in 'n watergracht en verdron.

ren.

Toen antwoordd,en de Duitschers en begon
het bom,rnen te regenen, op Ro"".tur".
De. bevolkins was ir, àe kelders gevlucht
en
verbeidde angstig het lot van haar slad.
't ,Afschura'elijk gebulder, 't gezoef
en gesis.
,duurde
maar voort. Daken ,torit"r, in, muren
waggeiden. Vlammen sloegen hier en daar
op.
Inmiddels trachtte de ôuits.h. infanterie de
stad te naderen. Aan.'t kanaal, ,bij d" herb"rg,
<< De Zoete Pinte >,
had een lr.r*o"d g"rr..Ë,
plaats tusschen Franschen en Duitscherf.
Ook
meer Ncrordwaarts rukte Duiische en Fransche
infanterie op en verschanste zich in de
"poor*ugens van',t rangeerstation Beveren-Ro"."1"r..
O, toen zag ook Roeselare gruwelijke toonee.len.
Burgers, niet aileen .rrJ'rrr"n, mâar ook
vrouwen en kinderen werden v66r de tro,epen
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ken.
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Van den Diks,muidschen steenweg liep eelr
dreefje' naar een hoeve, waar Debrabandere
wocnde. De dochter schoof eve,n het gordijn
weg en keek naar buiten. Een kogel trof het
meisje, dat angstig uitriep: << Moeder, ik ben geschoten ! >> en in de armen van de wanhopi'ge
moeder stierf.
En nog veel meer eiiende gebeurde er. Ja, de
c,orlog was tot hier genaderd

III.
Janssen

was veilig te Leebeke

aangekomen.

l-lij wist nu, dat de Duitschers dichtbij waren.
Maar zijn dorp was nog rustig. De menschen
stonden in groepjes. De een vertelde dit en de
ender

dat'

--

15

--

's Avonds zag imen aan den hemel den gloed
van Roeselare's brand. 't 'Was een aheli'g gezicht.
De Franschen waren ordelijk teruggetrokken
tot Oost-Nieuwkerke. Engelschen versterkten
hun front. En nu ontstond eerr hardnekkige striid
tusschen Roeselare en leperen, rondom Moorslede, Passchendale, Langemark, Staden en andere dorpen.
Veel inwoners waren gevlucht, naar

den, Nederlandwaarts, oi, langs 't

't

NoorZuiden,

Frankrijk in.
Zoo was Roeselare's omg,eving een strijdterrein geworden'.
En ook Leebeke, tusschen Brug'ge en Roeselare, lag op dit terrein.
't Was Maandagmorgen... Janssen had dien
nacht niet geslapen. Al de oorlogsgeruchten bel<ommerden hem.

'k Ben toch blij, dat Alma en Frans we6'
zijn, sprak hij. 't Deugt hier niet.
Maar laten wij ook vluchten! smeekte zijn

vrouw.
Ik gevoel het, er gaat iets wreeds gebeuren.

,Alle

'k Heb er over gepeinsd,, maar ik blijf.

wapens van burgers zijn ingevraagd, wij
houden ons buiten den strijd en vertrouwen op
de oorlogswetten. Ik kan allei zoo, maar niet in
den steek laten. 'Wij weten wat er te Roeselare
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ieegstaande huizen gebeurde. Ze werden ge'
plunderd W,il,t gij vertrekken?
Al'ieen) O, neen!
- En waar zou'den we heen vluchten? Het
- overal van soldaten. Laten we alles afkrioelt
wachten. Meulemeester blijft ook.
Janssen stapte buiten. Den vorigen avonti
waren er Fransche kurassiers aangekormen. Ze
stonden al aan 't einde van 't dorp. Hij hoorde
dit nieuws en ging zie,n.
Q,33n ze vertrekken) \rroeg Janssen aarr
Meulemeester, die daar stond.
Ja... 't Schijrrt dat de Duitschers met velen- van Korternark komen.
De kurassiers reden inderdaad weg in de
richting van den heuvelrug, r.,relke over Hooglede, West-Roozebeke, Poelliapelle en St. Jan
naar leperen le'idt.
De dorpelingen noernde n dien weg in den omtrek van hun woonplaats, << De Hoogte >>.

in

Wat ,gaat er van'daag til'lemaal gebeuren !
zei- Janssen zuchtend.
Daar kwam een f ietser aallgesuord; hij sprong
gejaagd van zijn rijwiel. 't Zweet gudste hem
van 't voorhoofd.
, - Ze kornen! riep hij hijgend. En bij het
L.eemL,osch hebben z€ een boer met de bajonet
gedood en 't hof in brand gesloken.
-* iJ --

Twee ruiters leidden twee boeren v6ôr hen
uit. Ze moeten den weg toonen.
Ze schieten! klonk het.
-Men hoorde kanongebulder.
Leebeke kwam 'in .rep en roer. De menschen
àtotrden angsti'g vé6r de deur, weifelend' wat ze
zouden doen. De moord bij 't Leembosch sloeg
iedelmet schrik. Maar waarlieen vluchten? En
alles in de steek laten, 't viel ook moeilijk.
Men vernam plots een langgerekt gehuil, dan
een geweldigen slag.
Ze bombardeeren ons! riep Meulemeester'
-Janss,en liep naar hr-ris.
Kom mee, we moeten ons ergens verdui'
ken, zei hij gejaagd tot z.ijn vrouw. Ze bombar'
deeren 't dorp.
Och, \/aar, waar? Kom in den ke'lder!
- \ssn, buiten de parochle...
-Al veel inwon,ers vloden heen. Janssen en zijrr
'vrouw volgden den stroom, die naar de Hoogte
golfde, langswaar im,mers de Franschen ook
rveggertrokken waren.
Maar eveneens van de, Hcogte braakten ka'
nonnen hun bommen. De Franschen beantwoordden het Duitsche vuur.
.'- Och, we rnoeten aller" dood! jammerde:
een vrouw, die haar kind voortsleurde.
De menigte weifelde. Geioep, gegil, getier
klonk.

.-

1,9

-.

I-ii.t orrc v.rd.,riken! riep J"rrr"r, di. zijn
- terug kreeg.
kalmte
- Halverwege 't dorp en de Hoogte verscholen
de dorp_elingen zich achter ..r, h".g.
De Duitschers ruk,ten I-eebeke binnen. De
strijd duurde voort. De Franschen trokken n,og
meer achteruit. De dorpelingen vluchtten ,r, d!
Iloo€te op èn verborgen er zich op een hoeve.
De Duitschers bezetten dan den heuvel.
De Leebeken,aars hadden zich steeds schui,l
gehouden. Maar wat was er in al die harten om.

geeaan )

Plots klonken'ruwe stemmen.
Er uit! klonk het in 't Duitsch.
Mannen,
vrouwen en kinderen werden op een
hoop gedreven. ook die op andere plaatsen verborgen waren qeweest, en dan tegen een irnuur

gejaagd.

Janssen zag Sylvia, het nieisje dat met Miei
verloofd was geweest en nog om den gesneuvel.
den soldaat treurde. Ze was de do.hte, van

N{eulemeester.

dan.
-_

Vrouwen en l<inderen naar huisl klonk het

En mijn man! vroeg menige vrouw.
Maar er werd nie,t n631 geluisterd. De soldaten scheidden den hoop, en joegen d'e munnen
voort, terwijl de achtergeblevenen luide schreiden en jammerden

_ lg _

J", d. gr,.t*"ii1L" oori.g was ook in Vlaande
ren gekomen.
' 'Wat gaat ge met ons doen) 'vroe'g Jans'
sen aan een soldaat.
Ik weet het niet. De officieren zeggen dat
f,svigers geschoten hebben, antwoordde de Duitscher in zijn taal. '
Maar Janssen verstond hem tocit
Er heeft hier n'iemand geschoten, verze'
kerde Janssen. We hebben ai de wapens ingeleverd.
Och, wat gebeurt er toch) klonk het naast

Hij

Janssen.

herkende Pietje Vieerinck, een oud. versleten manneke. De doolaard strompelde op zijn
klcefjes voort, en herhaal'de ai maar door:

Och, tochl Och,

toc-h.

- Pak mijn arm, zei Janssen rnedelijden.
-Zoo werà de droevige stoet voortgejaagd'
langs allerlei wegen. Marcheeren maar...
Jansse n dacht aan zijn vrolrw. O, zou hij haar
nog terugzien? En wat zou zij dolen zonder hem?
En hij dacht ook aan zijn gesneuvelden jongen'
't 'Was acht uur toen' men Stad'en bereikte,
l{'aâr eï halt gehouden werd. De Franschen lagen in 't doi'p.
De voorwacht der Duitschers ging stillekens
nader, om den vijan'd, te verrassen. Eensklaps
stonden eenige hoeven in brand en verlichtten
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de hoog opslaande .*riu**.r het iooneel. b"
Duitschers renden terug. Fransche . kurassiers
verschenen en hr:n metalen borstharnas schitterde in den vuurgloed. Een verwoed gevecht
ontstond.
De burgers werden v66r de Duitschers gedreven.
Lafaards! schreeuwde Janssen. Kom man- w€ moeten, los!
nen,
De burgers rvors,telden uit ulib *."ht tegen,
sloegen en stampten, weerden zich .1" ,ur.nâen
om vrij te komen.
Janssen was bijna ontsnapt, maaî twee Duitschers grepen hem nog vast en sleurden hem
weg. Zqven en vijft,ig hadderr e,r toch kunnen
vluchten; vijftien bleven er gevangen. De Franschen trokken achteruit.
De burgers imoesten nu in een slijkerig veld
r{en nacht doorbrengen.
Rondom woedden de vlammen.
Een Duitsch overste lag op stroo. Ëigen sol.
daten vreesden hem. Hij was een g.*.ld"rr..r.

Verminder'de het vuur, dan sprong hij op en
tierde: << Daarl>>, en een nieuwe hoeve werd in
L;rand gestoken.
Janssen dacht maar

aan zijn vrouw.

Naast

zich hoorde hij zuchten en, schreien,.
Mijn kinderkens; och, mijn oud moederke ->>, klonk het.
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ieder tobde over de zijnen:
Daar s'tond een Duitsch soldaat, di,e medelijrlend naar de burgers keek. ,Neen, dat was geen
corlog, dacht hij.
, Janssen bood hem en zijn kameraden geki
ais ze de vijftien Leebekena,ars lieten vluchten.
Hij hoorde dan gefluister... De bewakers
spraken over 't voorstel. Maar ze keken naar
Cen gestrengen overste en durfden niet te handelen. Ze waren zelf bang.
De nieuwe dag brak aan. D,e, burgers werden
nu naar een beetwortelveld gedreven... En de
strijd begon opnieuw. De granaten vlogen over
de ongelukkigen.
. Janssen krabde een ,gat in den grond en stak
er zijn hoofd in... Velen deden als hij. En om
hem heen hoord,e hij weer weenen en kermen,
hoorde hij 't angstgeschrei van al die arrne
mannen.
Emiel, mijn jongen, gaân ze nu uw moeder- ook mij ontnemen) snikte Janssen.
En al maar door zoefden de bommen en brulden de kanonnen.
Na den middag werden de burgers weer voortgejaagd. Ze kwamen op een hoeve, waar de
Roode Kruisvlag wapperde. De mannen moesten
op hun knieën tegen een haag zitten, als gestrafte schoollçinderen. Een otficier kwam voor-

btl'
-
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Burgers hebben

geschoten, zei hij.
- Ge rn:et heel go,d
d,at er niemand van
- ges,choteri heeft, antwoordde
orls
Janssen.
'Waarmee
zouden wii
gedaan hebb.rr) Met
" hebben geen
een pijpestaart zeker! We
enkel

wapen.

Ge zijt franc-tireurs of vermomde soldt - .gij zijt zeker hun officier)
ten;
Flots kionk angstgegil. 'Weer keek Janssen
om. Ruiters dreven twee gevangenen nader.
Een van hen was Meulemeester, àe ,r.d", lrun
.|ulien en Sylvie. Meulemeester woonde dicht bij
Janssen. Hij werd tegen €€n muur geduwd.
De arme man had zijn verdool,de" dochter gezocht. Met een kennis sloop hij rond. DuitschJrs
grepen hen en zeiden dat ze spioneerden.
-- O, ze hebben Meulemeester vast. Hoe
komt die hier! riep Janssen verschrikt uit.
En hij hoorde d9 beschuldiging: <<Het zijn
spionnen voor d.e Franschen
.fanssen wilde opsprin.gen en 't uitschreeuvren
dat Mer:lemeester geen spion was. Maar hij
kreeg ,een ,stoot, waardoor hij voorover in de
>>.

haae tuimelde.

Och, ze gaan hem neerschiete,n... Sylvie's
.. Ze gaan hem fusiljeeren! snikte hij.
Sylvie zou met Emiel gehuwd zijn. 't 'Was
baast farnilie. Hij hoorde roepen en tieren en het
angstgeschrei van den armen boer.

_

vader.
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'TVeer

keek Janssen, om...
O, hij staat al t,egen den muur... hoor hern
- schôon spreken om medelijden. O, ik moet
eens
he t zeggen dat hij de braafste vent van de wereld is, dat hij nooit iemand misd,eed, kreunde hij.
En weer wilde Janssen opspringen Een soidaat duwde hem tegen d,en grond.
Stil, zei hij, ol ze gaan u ook neerschieten.
-Dan lcnalde een schot... Weer wendde Janssen

't

hoofd.

hij is dood... hij ligt daar al, wrong
het- in zijn keel, en tranen sprongen hem in de
Och,

cogen.

Sylvia's vader lag onder een boom, wellçs
takken met herfstgoud bepoed,erd waren... Kogels hadden hem in 't hoofd en in de borst getroffen. Oolç de ander moest sterv'en.
Zoo doen we met spionnen, die de Fran.
- helpen! riep een officier. In den oorlog is
schen
er geen rnedelijden.
Maar Meukrneest.er wa,s geen spionl. zei

-

Janssen.

Zwtjg toch,

vermaancle

de goedhartige

bewaker.
Als die officier u hoort, moet ge er
ook aan.
De burgers moes,ten nu bij een graanmijt
staan.

Arme lied,en! hoorde Janssen Duitschers

- diepe deernis
pnet

,-r;î.._

,.dt orr"i
-- O,wendde
Hij
zich on,rnidclel'lijk tot h"r, en
srneekt'e,:

_- We mogen niet...
_- O, kon ik u laten vertrekken

! Maar ik mag
niet,'sprak ook een tweede.
Nog andere soldaten zagel) treurig naar het
hoopje burgers, maar zij waren machteloos, zé
k,rnden niet handelen, zonder zich zelf aan zware
straf bloot te stellen. Ze vonden 't afschuwelijk,
wat hier gebeurde.
Doch Janssen begreep al dat ze n,iet zeer
streng optre,iien zouden als er kans op vluchten
was. En die gelegenheid kwam. De strijd, werri
hernieun'd en vergde alle aandacht: gewonden kwamen. ln menigte naar de hoeve, die nu
a'mbulance werd.
-* Allo, mannen,

nu weg! zei Janssen eensklaps. Ginder over de velden. Er vliegen wel
bomrnen en kogels, maar blijven we hier, we
zijn zeker dood. God zal ons bijstaan...
En allen gehoorzaamden aan he,t bevel van
hun dorpsgenoot . en zetten 't op een l'oopen'

Dwars over de velden, en 't ging zooals Jansserr
zich voorgesteld had, de bewakers vervolgden ze
niet. Ein'delijk waren de dompelaars buiten 't
dreigendste gevaar.
Nu gewoon voortstappen, zei Janssen. En
wordt er ons wat gevraagd, we zijn vluchtelin'
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gen van Staden ! Laat mij dan spreken !
-- Cod zij gebenedijd, dat we weg zijn!
Wat hebben we afgezien!
- En Meulemeester...
-Zoo klonk het. En aller gedachren bleven nu
bij den armen, neergeschoten boer, wiens lijk op
de hoeve lag. Zoo stierven er toen meer in
Vlaanderen.
Daar kwa,men soldaten, Sommii;en wilden
vluchten.
Neen, stout zijnl. zei Janssen. Laat mi:
- spreken. Ais ge wegloopt,
maar
schieten ze op
u. Dan denken ze da,t ge de Franschen gaat inlichten.
De soldaten ,naderden.
* Halt I gebood hun overste. Van lvaar
komt ge? vr,oeg hij, niet onvriendelijk.
Van Staden, mijnheer, antwoordde Jans- We zijn daar gevlucht omdat ze er zoo danig
sen.
vechten.
H., dat is 't best. Ge zijt ongelukkige lie-

den.

En al waar zouden w.e 't best gaan om

- in 't
niet

gevaar te loopen? hernarn Janssen.
De overste begreep hem goed en keek op een
kaart. Dan wees hij een richting aan en zei:
Volg dien weg, al daar wordt niet gevoch-

ten.
-

Gij -iit

,een oo,lijkaard, z.ei
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er een rot Jans-

sen, toen de militairen door.gereden waren.
Ju, 'k heb 't u gezeid. Ce moet etout zijn.
En er zijn daar goede mensclien bij. Dat onder"
vinden we. AI die wreedheid te Staden is door
een, den beer van een vent, den opperste die op
't stroo lag.
En voort nu ! Wat zoll er met de anderen
gebeurd
zijn) vroeg er e,en.
__ Die zijn al van gisteren weg. En dat oud
manneke? Pietje Vleerinck was het... 't Heeft
nog mijn arm gepakt e,n 't is ook weggeraakt.
AIs 't maar niet dood in een gracht ligt, zei Janssen.

Te Leebeke heerschte groote onrust. De weg..
gevluchte burgers waïen in den nacht thuisge,
Iiomen, op enkelen na, waaronder Pietje, en ze
hadden hun vreeselijke lotgevallen verteld,.
Maar de anderen ? zoo vroeg men ziclr
angstig af . Zij die ginder gebleven waren?
Moeder Janssen zat den ganschen nacht te
jammeren. Sylvia liep van haar huis naar't dorp,
en van 't dorp weer naar huis.
Haar vader was haar aan 't zoeken, zei merr,
Hij kwam niet terug. En er werd zoo wreed gevochten. Waar was vader? En waar was Jan":
sen? En waar waren die anderen)
Men hoorde het lcanongebulder Vluchtelingen
uit Roeselar,e, Rumbeke, Hc'oglede, Moorslede
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andere dorpen trokken voorbij, voortgejaagd
door angst. l\4en zag weenende vrouw.n en kiagende kinderen.
Men verte]de van docd en h,rand, van 't leger,
van bommen en kogels.
Weik een dag te Leebekei
Vrouw Janssen was radelc, os. Ze liep dikwijls
naar buiten, maar lceerde telkens in huis terug
en viel, onde r een nieuwe viaag van smart, op
een sto,el ineer. Ze jamrnerde over haar zoon
Emiel en man, bad en weende, vreesde en hoopte toch nog.
Daar zijn zel klonk het.
-De vijftien gernluchte burgers kwamen 't dorp
_
binnen. Vrouw Janssen ging buiten. Zou haai
man er bij zijn? Dadelijk zag ze hem.
e-n

; God zij geloofd! snikte ze. Cod zij
-loofd!
Ge zijt

ge-

daar!
Janssen greep haar ontroerd bij den arm.
*- Moeder toch, moederl stamelde hij.
En dan op vaster toon:

Waren we maar gevlucht v66r ze lcwa.
men, hé) Ma,ar nu gaan we!
_- Ju, vluchten...
-_ En vader, waar is vader? klonlc het.

Daar stond Sylvia. Janssen sidderde. Moeet
hij haar cok dat nog vertellen?
'Waar is vader?
Z"g het, smeekte het
meisje, €n.ze vouwde de handen æmen.
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-_ 'k Weet het niet, Sylvia, stotterde Janssen.
Maar kom met uw moeder mee, *" gru, vluchten

t

O, waar is vader?
weet hetl Ik zie het
- uw gezicht. Va.der is Ge
aan
dood, toe zeg het maar!
Jânssen zag weer die groo,te oogen op de zijne
gericht en vol deernis greep hii Sylvia Uil a" nu"den en snihte:
Arm, arm m,eisje, ja, vader is dood... O,
ze hebben hem neergeschoten. Ze zeiden dat hiy
een spion was. Ik zag het.,. ik wilde voor henr
spreken... ik mocht niet. 't Is als een wonder,
Cat wij nog leven.
Vader doodl En hij zocht me... O, vader,
toch!
Een gil klonk over de straat... Sylvia zonlc
bewust,eloos n,eer. Ja,nssen droeg haar vlug in
huis.
Welk een tooneel op 't dorpje! Vrouwen vlosen .naar hun man, lci.nderen omringden vader.
Er u'as vreugde, maaï ook angst, dat er weer iets
vreeselijks zou gebe,uren.
En menigeen besloot te viuchten. Maar de
nleesten wilden niet scheiden van huis en goed,
en b,esloten dirs te blijven en alle gevaar te. trotseeren.

Den volgenden morgen scliokte een kar den
steenw,eg n,aar Brugge cp. Jens'sen voerde het
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paard. Zljn vrouw zat naasi- hem. En achter
hen, zag men moeder el1 dochter Meulemeester,
beiden de oogen rood beweer-rd, 't gelaat bleek
van smart.
Om Julien en Sylvia vlucht ik, zei vrouw
Meulemeester
op ma.tten toon. Maar anders, zou
i}< liever sterven. Wat zal Julien zeggen!
VaCer was zeker begraven ginds op de hoerre

bij Staden.

Niemand mocht of durfde cr hee n.
Brugge was ook al door de Duitschers bezet,
I\4aar Janssen en zijn reisgezellen seraakten tocir
te Sluis in rHolland,
l)aar vctnden ze na eenig zoeken 'Frans Biit e n
Alma. Er was veel te rrertellen. En Alma ween.
de ook om den braven Meu-lern,eester, Sylvia's
vader.

A]len \ zaren bannelingen nu. Ze huurden sarnen een huisje, en daar eouden ze l:etere tijden
afwachten.,
Duizenden waren in hun geval.
Moeder Meulemeestrer vernam hier dat .|ulien
haar zoon, gen'ezen was el'I zich weer bij het leger bevond. Als gewonde, was hij in Nederland
Êek-omen, daaro,m moest hij er niet blijven.
Later s,chreef Julien, dat hij aan den Yzer
'ilas.
Regelmatig kwam er nieuws van hem.
Vier jaar duurde de ballingschap.
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Eindelilt was de oorlog uit
Op zei'eren dag werd moeder naar Brugge geîoepen. Daar was Julien toen. Hij viel moed'er om den hals. Het was een roerend weerzien,
ook met Sylvia. Maar ze weenCen samen orn
vader...
Janssen wist arl dat heel Le,ebeke verwoest
was. Ze konden nog niet terug E.1 s6,n{r geen
huis mee r recht. En he,t werd Winter.
Men moest dus nog te Siuis blijven. In het
vôérjaar keerden ze weer.
Nog werd er niet gebouwd op hun dorp. fulaar
tal van lieden timm,erden dus maar een hokje
van pla'nken, die ze aan het front vonden.
Wat zag de streek er akelig uit. Dat hebben
we verteid in het boekje: << In',L verwoeste Vlaan'
ieren >>.
Maar Janssen en Bijt zouc{en met nieuwert
rnoed beginnen.

Van Meulemeester's graf hebben de vrouw
en Sylvia nooit iets geweten.
De oorlog is zco gruwelijk. Dat hadden oolc
deze menschen op vreeselijke wijze on'dervonden.
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Nr. 302: Angstige Dagen
Nr. 303: Antwerpen in Brand en Nr. 3t4:- Bannelingen vertellen van dezelfde menschen.

