Vlucht der bevolking te Diksmuide,
dat de Engelschen vorderingen maakten bij treperen. Sommige burgers lachten al met hen, die gevlucht waren.

's Maandags zouden de,Jusiliers Beqst nérnen,
clat clen vorigen dag dooi de onzen prijsgegeven

storrn, en welke storm !
Twee regimenten goumiers kwamen den ad-

de" Condé kreeg bevel den aanval te doen.
De officier schiktezijn mannen in t'ijen van vier.
En vooruit nu I Op den weg van Diksmuide
sloegen reeds de granaten veel fusiliers neer,

Bedrieglijke rust echter ! De stilte voor den

miraal steunen, Men bewonderde de
ruiters op hun kleine, vrrrige paardjes.

N'

33.

vreemcle

was.

De 5" kompagnie onder luitenant

Maussion

DE GROOTE OORLOG

-514gewonden, klonk het geliuil en getier der soldaten. Rloed verfde de bajonetten, spatte op de muren, kleurde de steenen. .t\{en stormde over doo:
den,die op de wegen en in de boorngaatden lagen.
Om 5 uur 's namidclags was Beerst aan cle Ftanscheir. De vijand vluchtte den steenweg op.
Ronarc'h krvarn naar het dorp en gelastte het
in staat van verdediging te brengen. daar hij in
,lcrr nncht een tcgenaanval vreesde.
Darleliik ging men aan 't werk; mâar nauweliiks waren c1e eerste schoppen in den grond gestoken, of rlaar kwarn van hct hoofdkrvartier het
oriler, z.ich op de oude steiling terug te trekken.
Algemeene verbazing. Beerst loslaten, nu men
het tot zulk een cluren prijs ha<l veroverd. Maar

't bevel.
\lrat was er darr gebeurd ? Het offensief

het is

mrs-

lukte. De vooruitnlkkende troepen in MiddenVlaanrleten waren op machtige Duitsche legerl<orpsen gestuit, de troepen cloor den hertog van
Wrrrtemberg gezonden. En de minderheid moest
voor tle meerderheid u'ijken. De kavalerie trok
zich terug, de soumiers begaven zich naar Loo,
de Rritten konden Meenen niet bereiken.
Laten u'e dat meer van nabij nagâan. De nieurve vijanrlelijke legers vêrschenen vooral bij Roeselare, dat we's Zondags door Franschen bezet
71ge11.

Kerk van ["imrlrartsijde.
rriaar de Lroep storm(le voort. Aan 't <iorp regenrle het kogeis. De Duitschers hadclen zich in huizen verschaust en de aanvallers haddeo geen au,lt'rt- l,iesc'hnttiirg dan een gracht of een haag. Ze

kropcri lrrrcr tlen grond, want wie recht stoncl
vorlrtclc een rnikpunt voor cle geweren en mitrailIr

'

u

rs.

I.uitcnant cie i\Iaussion richtte zich op, om de
l,ositie te verkennen.Doodelijk getroffen zonk hij
nee r.

Oe 0" kornpagnie van het 2" bataljon onder luite'naut Pertus was nêar Keiem afgezwenkt eh ook
hicr ging lret heet toe. I)e aanvoer'der stortti: ten

grorrtle met r.crplet been, Dc kornpagnie Hebert
{,ipereerde tusscheu Keierr cn l3ecrst. l,Ieer officier'err " ercleu Luiten gevecht gestelcl. Idet bataljon Jeandiot leed zulke zrvare verlic-zerr, dat het
aclrteruit gebracht uroe-st worrlen. En toch wilde

lii

z-ou .'nen I3egrst, nernen.

Korrrurandaxt Varney verzamelde de overblijr,ent.ierl van de verschillende kompagnies, stelde
zirlr aan hun hoofd en stormde met hen op Beerst

li.

Zijn voorbeeid bezielde de mannen" Maar rnen
nlorst huis na huis nemen. De adnriraal zond het
2" bataljon van het 1' reginrent, onder kommandant cie Kerras tot steun en uit Vladsloo rukte hei
t'rtaljon \[aurai

nan.

\\,'oedenr,l"girrg het

er

toe,

lleu

worstelde op

strrat, in de lurieen, rie tuinerr. 't \À/er<l
strijcl van ilta.rt tLlgell nrau. Boven 't gékreun

een

van

's Àiaandags bouibardeercieu de I)uits-qhers de
stau. tluileutl vlogen de gianaten over de stad en
daverenei sloegen ze in.Up den weg naar Ardooie,
te itumbeke, bij Hooglede, Stad.en, overai werd
gestreden-.Van weerskaaten vielen enkele doo..deu, rnaar laug konden de'Franschen niet stand
irouden.

Van een offensief lvas geen sprake meer, nu de
tegenpartij met zulk een malisa opdaagde. Zicii
verdedigend trokken de Franschen terug, en een
grocte strook van West.Vlaanderen werd aan
den vijand overgelateu. Nog vielen schoten van
achter hagen en huizen.
K 't Zijî burgers ! I huilden de wantrouwende
Duitschers.
't Ordewoord was gegeven I Wreedhed,en gin-

gen er gebeuren.
Te Gits haalden woeste benden burgers uit

hun woning.

Maar laten we, als een teekenend staaltje van
die terreur, een der slachtoffers het zell verhalen, gelijk hij het ons deed:
rr Nlaandag 19 Oktober lagen de kurassiers te
Gits. Bij 't krieken van. d€n dag kwarnen rle
Duitschers van Cortemarcq en Torhout. Bij het
Leenbosch, op hun weg, woonde Victor Ver.
gote. Deze had zijn vrouw er zes kinderen naar
een veiliger plaats gebracht, maar was zelf op
de hoeve gebleven. Hij hield zich in een pr\1
voor 't geschut verbrgen. Ll zijn geld, en waardeu droeg hij op zak.
De Duitschers vonden hem, roofden zijn geld
en staken hem dan met de bajonet dood.
Wat verder onderging een andere landbouwer
hetzelfde lot.
De soldaten schoten in de huizen, staken
stroomijten in. brand. Tezelfdertijd werd _ons
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stukken, die schitterdeu in deu vuurgloed. -Een
liardnekkig gevecht ontstoncl nu.Wij, 72 burgers
moesten voor de Duitschers staan. We worstèlclen tegen, wilden vluchten. We werden vastgestekt, geslagen... maar 57 van ons ontrrluchtten
toch. 15 bleven gevangell, ik ook. De Franschen
trokken zich.terug, ze konden toch-op" ons niet
vr1re11. De Duitschers fl/aren nijdig op ons en
bonden onze handen sarnen.Ze wilden ons in den
brarrrl jagen. Toc-'n sprong- een officier nader en

,

I)r-ritsch kerkhof te \rladsloo.

àorpje hschoterr. Dc nrenscheu kltrl,rrr in clen
keldet en anderen vluchtten heen.
D'e Franschen trokken w-at achteruit, naar cle
hoogte,, en velen, waarbij ik, votrgden hen.
Franschen lagen in de -ctukken (akkers) acirtcr
de iroogte. Weer schieten van weerskanten I Wij
verscholen ôns halverwege. I)e Franschen trokken langs l)r'iervegen op Hooglede af.Wij vlucht'
ten toen geheei de hoogte op en-r'erborgen ons.
De strijd duurde voorl. De Duitschers \t'aren

nu op de .Hoogte en de Franschen vercler te
Hooglede. Wij verrborgen ons van 11 uur tot
3 112. Toen wêrden we voor den rlag geiraalcl, en
r-net ilriehonderd metschen, rnannelr, vrouwen
eu kinderen, moesien we met 't aangezicht tegen
rlen muur gaan staan. De Duitschers" gingen op
Deleu's hoeve. De boer hati zich in den beerput
verdoken. l)e hofsterle lierr'l natuuriijk irr braricl
gezet. \rrouwen en kirrrlererr rnochten toen ver'
trekken. Wij rnoestetr echter mee, 72 burgers
van 17 tot 75 jaar. Aan ilen rr Ondank r, een iretberg te Hooglecle, werclen we tloor Duitsche so1rlaten uitgeiouwd, gesto'mpt err gestooterr rr Sic
iraben geschossen. Kaput, kaprrt I l kloirk het.
rt En meneere t, zei mijn verteller ( er is door
geen i:urger geschotelr. Al1e u'apens waren ingedragen. Ge krrnt toch nr.et geen pijpesteel schieten, hé? C)nze burgemeester is een braaf err recht-

vaatdig rnan. Hij had hooren vertellen, dat eel
pensjager (strooper) nog een geweere hacl cn
ireeft heel 't iruis afge,zocht. El c1e man moest
zrveren,-r1àt

hij

geen-rvaperr rueèr bezat.

lieen, er

is door burgers niet geschoten. l
Zoo, tti) moesten mee. Aan mijn arm hacl ik
een oucl ventje van 75 jaar, met kloefjes aan de

bijkans niet voort. 't fs zeker
heb het niet meer weere gezien.
We gingen naar Stadelr, waâr de Franschen

voeten.
c1ood,

't Kon

ik

nu ireen getrokkel waren. We maakten een
grooten omweg over Vosseberg, Vomnelbeke
en Strooiveltkruis. 't Was I uur toen we bij Sta-

In 't dorp lagen cle Fiansclte kuras
siers. De rroorwacht der Duitschers ging stiliekens nader, om de kurassiers te verrasseri. \\iat
er daat juist gebeurrl is, kan ik niet zeggen, û1aal
op eens stondèn eenige hoeven in bran<l en zagell
we de Duitschers terugkeerer. Ook de kurassiers
ve.rschenen.'k Zie ze nog, met hun metalen'borstden kwamen.

ricp rnet douderende stenr tegen zijn eigen mannell : ( I)as nicirt, das nicht I l We kregen toen
$:at ru-ct, tve mochten kampeeren in 't velci, in
't slijk - 't had geregend en bieven claar tot
- nacht vergeet ik
's rnorgens 7 7f2 uur. Dien
nooit.lJe vlanmen sloegen hoog op.Een Duitsctre
overste lag op 't stroo. 't Was zoo'n beern dat zijn
eigen solclaten hem niet durfden nadereir. fk on.
cletTianclelcle nrei de n'achtcn en ik zegde hun dat
ik 10"00û fr. I'oor nriin levcir boocl. Sommige hadrlen er utel ooren nâar, mâar z'err durfden uiet
voor tlien majoor. 's Morgens wetden tve naar een
anc.lcr -.trijclperk gest{rurd, een beetenveld. We
iagen er tot 2 uur van den middag. De bommerr
vlogen over ons hoofcl. Ik schartte (krabte) een
gat in de aarde en stak er mijn hoofd in. Wat we
daar geleden heLrhen, kari ik u niet zegge:r-.
\\re daverden van de koude, r'l'e hadden honger,
Als we aan vro1lw elr kinderel peinsdel, rveenclen v"e. Ërr ik \a'eene soms nog.
Mijn zegsman tiad de trânen in cle oogen en vervolgde

:

i)at' t'as tocir geen oorlog, mijnheere ! Wat
lrarlcierr rve prisdaan I We rvaren geen soldaten
Voor wie irielden ze onsi, Ik droeg eeir frak (over!

jas)

en,c1e

I)uitschers zeiclen, dat

ik

een officier

was. 'k'\Vas een vreeclzaa.ni burger. 'k Ifeb u al
gezeiri, clat er te Gits niemand nog een $,apet1
had. 'k \\ras gebleven, yertror.rwend op cie belof
ten rier l)uitschers en op r1e oorlogswet.
(lnr tu'ee uur -.- .,'errvolgcle tle verhaler
-- werrlen we nâar een hoeve geleicl. Deze was een ambulance. We rnoesten op c1e knieën gaan zitten
tegen een haag.

De Duitschers braclrten gewonden aan. \\,e

iroorden veei. kennen en schreeuwen. Binnen waren do<ters aan't opereerel... Eensklaps leiclcler.r
z.e. weer eenige burgers aan. f'wee r,verden tegerr
rien rnunr gestelcl en onbarnrhartig doodgeschotcri. Wat later liet ilren ons Caafl. lk had:er genoeg van en vluchtte naar Nederland. Ook onze

huis in . branrl gestoken
kon ontsnapperr. De Duitsch.rs hebb"r,

burgerneester, wiens
werc1,

hem lang gezocht.

l

Tat zoover deze getuigenis. Dergelijke tooneelen hadclen overal plaats. De man Àprâk rran Staden.Hier ook haclden grurvelijlce môorcjen plaats.
De onderpastoor F'oulon rvercl uit zijn rvoning gesleurd en gefusilleer<1. Nog een tiental burgers
<lnclergingen dit lot, a1tij,-1 maar onder dezelfrlc
onrechtvaardige bcschuld.igirrg, gcschoten te
hebben.

Vau tle group, ,lie rrr;rr t-its.tc'lrr;;liccr,ie,, r.r.rutiste itr,-it er zuvtlt. l,lltr hott ll( li rcl i,rrirtle tl,

tlat het hr:n lijken wareJt,

welJ<c

men te

Sfa<leu
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tuNeenl, klonk het. t 't Waren de liranscheu.l
ru Gij zijt onze vijanden ! r hernam de overste
en hij sprak van fusilleeren.
Daar leidde men nog een gevangene aall : zekeren Juies Delforche. Men hacl reecls de helft van
zijn neus afgekapt. De ongeiukkige was gebo,eitl.
Zijnzoontje wilde het b'loec1 afvegen. Een soldaat
greep wild het kind vast en sliugerde het terzijde.
Soldaten staken intusschen den stal der hoeve
Ost in brand en toen cle boer zijn vee wilde red-

den, vuurden de onverlaten op hem en joegeu
hem daarna naar.dezelfde weide. Trouwens op
vele plaatsen stonden reeds hoefjes en huizen, ciie
van nederige werklieden, in vuur en v1am.
Dc officier wees uit de groep vier mannen aau,
die moesten sterven : het waren Constant Craeymeersch, Octaaf Coipaert, Joannes Delforche èn

M.ilitair kerkhof te De panne

in een kuil begraven hac1. Zeker wist urer: het
niet, want men mocht clen kuil niet openen. In
elk geval zijn de ongelukkigen vermoorcl of cloor
de schoten gevallen,

Te Hooglede dezellde taktiek : burgers voor
't leger en mee tot mel wat verder in een gevecht

raakte. Terqg daarna met de Duitschers. Op een
stuk land een soort van krijgsraad.Beclreigingen,
mishandelingen, ten slotte tveer mee in ile rich-

ting van Staden. Deze-ongelukkigen werden

los-

gelaten met uitzondering van een man, een alom
geacht landbouwer, die wreed omgebracht werd.

Te Roeselare zelf ging het nog wreeder toe.
Hier duurde de tege,nstancl der F'ranschen vrij
lang gn woedend drong de vijancl den Oostkant
der stad binnen. Dadelijk ging hij afgrijselijk
aan

't m<-lorden.

Soldaten van het 235u regiment beukten cie
in, verbrijzelden de vensters, joegen de
verschrikte bewoners uit clen kelcler en leidden
deuren

hen mee.

Alberic Deforche uit de Vierwegstraat was bij
een dier ongelukkige groepen. Een D'uitscher
stak hem.de bajonet dwars door 't lijf en cluwile
hern alzoo nog een eind voort.

Constant Ifoornaert en Derluyn Pieter werden

op dezelfde plaats afgemaakt. De vrouw

van

Ifoornaert was getuige van dit moordtooneel, eu
moest daû met de handen omhoog evenals andere vrouwen en kinderen voor de woesteiingen
marcheerén.
Uit een ander huis

i4 dezelfde straat joeg men

insgelijks een gezin en lieden, die'daar

in

den

Dit ging
onder hevige mishandelingen. Vrourven en kinderen smeekten om genacle, maar de ellendelinkeLder verscholen zaten, naar buiten.

gen trokken hen de kleeren van het lijf. De
nlannen v,/erden tlvee aan tr.vee bij de handen ge-'
bonden. Dan Ceed men hetzelfcle met c1e vrouwen
en de weerlooze gevangenen rnoesten naar een
'r:eicle bij de hoeve vân cler1 lanclbouwer Ost. Er
waren claar aldus 40 tot 50 personcn verzamelcl.
De vrouwen en meisjes schreeuwclen van angst.
Een officier, met het sciruim op de iippen, overdon<lerde hen met vioeken en schelclwoorden err
de beschuldiging :
< Gij hebt geschoten. u

de reeds zoo verminkte Jules Delforche, allen

vadet van een gezin.
Dç ongelukkigen smeekten om hun ieven, riepen om genade terwille van hun vrouw en kinàeren, dè anderen voegden hun smeekbeden bij
de hunne, maar het mocht alles niet baten.
De ge#etenlooze overste gaf een teeken, schoten l<nalden en de vier licharnen stortten neer.
I)e overlevenclen moesten drie uur bij de lijkerr
blijven staan en werden dan voor de soldaten gedreven die hun intocht zouelen houden.
\Vat verder in de Bruanestraat speeldeu -ziclr
eveneens dergelijke clramas af.

Ingels Gustaaf, die met zijn ouden schoonva'
der en driejarig kindje alleen-thuis was, hoorde
rle solclaten op cle deur kloppen. Hij ging open

cloen en kreeg een bajonetsteek in het hoofd.Men
vond zijn lijk met een wonde van het oog tot aan
ùet ooT, 2oodat de hersens er-uit hingen, de oude

marr vluchtte met het kind heen.

Pieter van Becelare op cle Noorlaan was thuis
gebleven bij zijn viouw, die den voligen dag bevallen was; de'andere kinderen wareR bij kennissen. Ook hier ging de man openen toen er ge-

klopt werd, Een soldaat schoot hem neer. De
vrourv sprong uit becl, ging zien, vond het lijk
nret het hoofcl in een-plas b1oed, en als waanzinnig van angst vluchtte zij het veld in, zelfs haar
kind vergetend, dat daar in de wieg bleef, ter'
wijl het lijk van den vader aan de achterdeur

lag. I(almer geworden, keercle de vrouw terug.

Ook in andere gedeelten van de stad gebeurclen
woesle tooneelen.

Charles Louis Van Wijnsberghe was met zijn

ouclers en geburen in een woning der Mandellaan
gevlucht. Want cle Duitschers staken de huizen

in zijn buurt in brand. Op de Mandellaan waren
clc opgejaagden evenmin

veilig. De soldaten haal-

den hen naar buiten en tastten de manneo af.
îoen zij bij Van Wijnsberghe een zakmesje von'
den, veroordeelde een officier hem op staanden
voet ter dood. De ouders van. den ongelukkige
hootd'en dit wreed vonnis en smeekten om het
leven van hun zoon, clie zelf ook om barmhartigheid schreide. Maar wat gaf het. Een schot klonk
en de arme jonkman viel omver; nog twee knallen en de" misdaad was voltooid.

Leonard Van Hec&e moest nret andere bur"
de soldaten loopen.

gers der Mandellaan voor

_

itl'l _
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\\rat er uret ireur juist gebeurd is, rvect urerr rriet,
nlaar 's avonds voncl zijn eigen zoon hem aan den
gcvel van een huis. De man bloedde hevig uit de
kcel. Een bajonet was clwars daat zijn hals gestoken. De ongelukkige leefde nog en srneekte
onr een clronk u'ater. De zoon haalde zijn broer
en samen droegen ze ciit nieuw slachtoffer der
Duitsche moorclu'oede naar huis. Eenige uren la,
ter overleed Van Hecke.
Jules \rerhoeye werd neergeschoten op d€n
koer cler herberg rr 't Neerhof )) waar hij gevluclrt
\TAS.

Tusschen Beveren en Roeselare vermoor<lden
de u'oeste militairen vijf burgers. Theodiel Beerrraert, Ifenri Demeulenaere, Jules Cyriel Dubaere, Basiel D,umortier, en Bmiel Beckers. Dc
slachtoffers werden op 't wilde weg uit ecn groep
gevangenen gekozen, cloor officieren. Deze hadden eerst ai de aangehoudenen <loen aftasten. Er
rvcrd nicts verdachts gevoudcn, nraar cle geweten-

Prrirr der kerk te \,'ladsloo

lqrzc kclels toorrtleu zelf jachtkprdoezen

er1 zei-

den
u Zulke hebt
tc schieten. l

gij gebruikt om op onze tToepen

-

Protestaties bleven te vergeefsch en misschien
znuden eï nog meer levens genomen zijn geworden, u'àre er niet een officier veLschenen, àie het
gruwelijk tooneel deed eindigen.
De Duitschers hielden dus hun intocht te Roe-

selare.

Op den Ardooischen steenweg ioegen' ze d.e
uit hun woning en cluwden de ongelukhigen bij cle burgers, rvelke reeds voor de troerurenschen

pen stapten.

rr Handen omhoog !r klonk het ruw.
Ook vrouwen en kinderen, ja kleinen van vijf,
zes jaar, moesten aan clit bevcl gehoorzâmen.
Aangrijpend rvas die groep. Angsf 1aaicle in de
oogen. IV{en hoorde geween en geklaag, beden om
ontferming en genade. X{aar de onverlaten stuwden de weerloozen vooruit.
De bekende Hollanclsche teekenaar Ranaeker-s
heeft clit schourvspel aan de beschaafde werelcl
getoond, in zijn meesterlijke plaat : rt De burgers
van Roeselare. l
De optocht ver"volgde zijn rveg, door de Ooststraat naar cle markt. Op vele plaatsen sloegen de
vlammen op en nog telkens stichtten de woestelingen nieutve branclen. Dakloozen drongen door
de straten, vluchtten overal heen, niet wetende
waar straks het rnoede hoofcl neer te leggen.
Ook uit audere richtingen na<lerden zingende
soldatenbenden. 't Waren veelal studenten en
rr n iversiteitsnt nn nen die, om geven van veterancn,
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icht

o1r }lotrrslcde.

-Nog andere $urgers vielen als slachtoffers der
Drritsclre nroordwoecle, langs het kanaal en van
tlen J,Ieenenschen steenweg. Somrnigen vielen
oncler clc kogels tlcr strijdencie partijen, zoodat
Rocsclarc clien avorrcl rouw beclreef over negentig
r'an ziin zonen.
lleer dCn twee Lonclercl u'curiugctr lagen als
cen lroop smeulencl puin neer.

Armentières : St-Rochuskerk.

te Roeselare hun intocirt hielden. IIet korps was
te Cassel gevormd ell nog onvolcloende geoefencl,
maar cle solclaten, veel vrijrvilligçrs, hadden geen
geclulcl lang te wcchten. 7-e rvilden de cer opeischen den weg naar Calais te lrarrerr. F'anatistne
gloeide op hun \\/ezcn en ovcrnroecJig erl uitdagencl klonken de liederen. Xlachtig galmde het :
< Deutschland, f)eutschlanci ûber alles ,r. En als
waanzinnig van zoogenaamde vaclerlandsliefrle,
marcheerden tlie troepen voort, tot allcs in staat,
r'r'e'rktuigen in hanclen van hun officieren.
De Franschen weken àl strijdenrl naar Oost-

Nieurvl<erke. Daar bij den Diksrnuidschen steenweg hadclen de laatste sclicrnrutseliugen' plaats
en van wege derr vijand girrgerr ze ook hier nret
wreedheden gepaard.

'Victor Wijffels en Alforrs Demets, u,erclen mct
hun familieleden uit cle woning gehaalcl, cen sol<laat stak V./ijffels met tle bajonet neer, een ancier
deed hetzellde met Demets. Tr,vee kinclclen van

"Wijffels liepen schreiend weg, geraakten wat
rrerder in cle watergracht van eeu lioeve en verdronken.

Bmiel lorry wercl in aanrvezigheid van zijn
vrotlw en Ëincleren neergeschoten. Dit clrama gebeurcle in zijn huis, dat dan ilr brand gestoketr
r,verd. Eenige dagen iater haalde men het verkoolt.ie lijk van onder het puin.
Maria Debrabandere kreeg ceu kogel, toeu zc
even cloor het raaui blikte eri stierf claclelijk daar'
na iu de armerl hafer moedcr.

Ilaar oô:k in cle omgeving l<lonk gesclrrei, nit
tlc rvaniropige, met angst geslagen menigtc. Op
c'en half r1r1r ÉJaans varr Roeselare ligt Rrrrnbeke.
Hier iracl den 14n Ôktober de prins van Wales
een nacht gelogeercl. IIij rvas nââr Antwerpen
gegaân, mâar te laat .qekonien en moetetr terugkeeren. D,en 15n, cenige uren latcr, verschencn de
ecrste Duitschers, <1ie .qeerr rvanorrlelijkheden
bcrircvcrr en clacleiijk naar dcn IJzer cloortrokken.
Den 19" r,erscheneu Fransche nliters en cladelijk hacldeu er patroeljegevechten plaats. 't Ging

als te Roeselare: Onze bonclgenooten rnoesten
n'ijkcn, de Duitschers overstloomclen het clorp
crr begorrnen te moorclen, te plunclereu cu te
brarrclen.
ivle'er clan 60 hoevcn en huizeu gingen

in

vlam-

lnen op, twaalf blrgers lieten het leven. Een on-

ltrkkige van Vijfwegen was in zijn kelcler gevluclrt,soldâten staken het vuur aan zijn huis. De
rnan wilde naar boven vluchten, maar tnocht er
niet uit. NIen boorde zijn angstgeschrei uit clen
gloecl, tot cie rook het smachtte. I,ater haalde
men uit het puin het verkoolde lijk.
Dronken soldaten kwamen van Isegeil, vuurrien in cle ramen en door <leuren en schoten zelfs
yerscheidene karneraden clood. Zoo voncl men
vijf lijken van Duitschers en natuurlijk werd cle
schrdcl op cle burgers gestoken. Rumbeke moest
100.000 frank boete betaler, cle helft reecls cien
dag van het bevel.
Te Cachtem \ÀTerden vier vreecizame inwoners

omgebracht. Tusschen Vossemolen en Beitliem
(een palochie van Rurnbeke) lr,erclen 's middags
de gebroeclers Verschaeve, die aan 't eten \iearen,
naar buiten gesleurd en daar voor de oogen val
hun oudeis <loodgeschoten, natuurli j1< onr'ler
voorwertclsel geschoten tc hebberr

-û19s'as. Brj ren botsing tusscheu lielgische geurlarmen met vrijwilligers en Drrit"chè uhlanin had
een cler Belgen die rritrrrsting buitgcnraakt en hij
vroer aan den heer Carlier ze voor hem te rvillen
bervaren als hcrirurering aan tlen oorlog. f)c
Thieltsche burger stem e,onvoorzichtig genoeg,
toc-. Toeu cle vijancl naderde, rretborg hij clc
kdjrstrofee op de bekende plaats, waar de Drrit11

schcrs ze dus ontdekten.
En de knecht verte{de de waarheicl. De Duit'schers ilachten natuurliik aan een franc-tireurs-

De kerk van Slype.

It Groote Duitsche heir heeft een stelsel van
schrikaanjaging ingevoerd, om rustig op het
klein landeke te kunnen leven !
Ën rvelke schrikaanjaging !
f,et1ven...

Dat is cloor vreemde journalisten gezien.
Nfaar niet gezien werd Roeselare, Gits, Staclen, I,edegem, Rumbeke, het doorboorde harte
van West-Vlaanderen....
Ook bij cien strijd om Iepeierr wil<{cn cle Duitschers een geslagen. bevreescl, ontzenuwcl volk
iu den rug hebben...

\\'c

hebben het menigmaal gehoord in ons
lanc1 . rr Dat is gee1l oorlog tegen soldaten àlleEn,
rlaar ook tcgen cie burgers. n
't \\:aren niet alleen soldaten, die in dronken*-hap iranileklen. \1-e verteldel het reeds hoe officieren willens en wetens moordpartiien aanrichtten.

Tc Rocselare tastte nien tqree burgers af, etr
r-orrr.l nicts, nraar cle solclaten haalden eigen patronen uit hun tasch, toonden deze en zeiclen :
,, \\:ij hebben ze ûp cle gevangenen gevonclen r.
f)e oversten ach.ten het niet noodig een nacler
in te stellen, tloch geboden een der

,'rrclerzoek

orischrrlcliscn rlacleliik neer te schieten. Dit is
daar gebeurd in cle Koornstrâat, in aanwezigheid

van tn'ee politieagenteh, clie den anderen nog
kontlcn vrijpleiten.

\\-illclicur der oversten ! Hoe oordeelt men
,.lan ovcr hqt volgende staaltje:.'t Gebeurde te
Thielt, het rustig stecleke in 't hart van West-

\'laanr1ercn, rvaar c1e vijancl dadelijk het grootkn'artier van het 4n leger vestigde. De beste uroningen moesten onmiddellijk ontruimd worclen
en officieren namen er bezit vân, 't zij om er te
logeeren, 't zij om er bureelen in te richten. Nu,
tot zoover is dit oorlogsgebruik, al lverd het te
Thielt zeer ru.lv toegepast,
N{aar cle bezetters'll'ilden op de u:oning van den

H" Carlicr een toestel voor clraadlooze teiegrafie
plaatscn. Bij den arbeicl aan 't clak vonclen ze o11der de pânnen de uitrusting vall een uhlaan. De
heer Carlier bevond zich met zijn gezin\in Engelând; mâar een knecht bewoonde het huis en
cieze werd cladelijk onclervraagd.
Hij vertelde hoe die uitrusting claar geraakt

claad en groeverr zelfs clerr triùr om, ilr c1e l.roop
't lijk varr den uhlaan te vinden. Maar rleze was
op een andere plaats in een militair gevecht gesneuveld en âlclaar ter aarde besteld.
De heer Carlier wâs rlus weg. flij zou c'efusil
lecrcl wor<len, inclien <1e Duitschers hem in hanclen kregen. Toch moest er een slachtoffcr zijn.
De Drritsehets informeerden naar de bctrekl<irr-

Carlicr el. hielrlm ziin schoonlde, aan, die rrân 't gansche ee-

cren vân den heet

r.'ader. den heer

tal

niets afwist.

l{aar dit verhinderde den overheerschers niet
den heer Icle tot trvee jaar. gevangenisstraf err
cen zr\rare boete te veroordeelen, voor een rnisclriif, dai hij nooit bedreven had, dat zelfs nooit
ceschied was.

En de heer lde werd,van vrouw en kinderen
weggerukt en naâr een kamp in Duitschtand gevocrd.

Men begrijpt, dat

<1eze

zoo n'illekeurige, on-

rechtvaardise handelwijze, veel verontR'aarrliqinq wekie.
l\{aar tlan vernâm men ook ie Thielt n'at <1aar
eenl'qe uren ver.rler geschierl was. En hoe grie
vend ook. hii die misrlarlen.s'as rleze onreehtraardieheid nos klein. Doch ieder voelde ziirr
eigen leerl.

fle Drritsche ierrerrr golfde met 11c legers
me€, van Roeselare naar Lerlegem ern WeslRooseheke. Pastonr I)elacluse. die hrsschen Ledeqem en Datlizeele op het Eehucht De Klenne
n'ooflde. was zeker de braafheid

behoorde

in persoon. Hij

tot die eroep \[Iest-\/laarnsche

priesters, om hun dichtersgaven of .qeleerdheid bekend. Delacluse hield zich voornl met clc sturlie
cler kleuren en der muziek bezig. Hij was meef
een droomer, dan een praktisch menseh, Weinigen berrepen den fijnen geest.

Hoe gmwelijk werd hij behandeld. Soldaten
uit zijn woning, bewerend een
lichtje in zijn huis te hebben gezien. En de dorpelingen huiverden als ze hun herder gebonden
achter een kar zâgen, het gelaat bebloed van de
schandelijke mishandelingen. De ongelukkige
struikelde telkens, viel dan, werd een eincl-meegesleurcl tot hij weer recht sukkelde. Zoo werd
hij naar Roeselare gevoercl en eindelijk vrijgelaten. Geknakt begaf deze martelaar zich naar
Kortrijk u,'ear hij naderl.rand is gestorven.
Te Ledegem zelf werden een zevental burgers
vermoord, woest neergeschoten door opgehitste sol<1aten. Een bakker moest geknield op den.
vloer zitten. Zijn vrouw smeekte om zijn leven.
De ellen<lelingen sleelten hem dan naar buiteu
haalden hem

en rnaakten hem daar af.
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In Oktobcr 1914.
- De dappere llelgische soldaterr vercledigen hardnelkig het laatste vrijc lrot'li.jt i rrrr lrct vaderland.
\{oorrldarlig gcvecht te Diksnrrride. -- ()p rlr: brug over den lJzer wr,r.rlen dc Duitschcrs rloor,,nzt,lrr1r1,11r' iongcns tr'gcrrgclrc,ttrlt'ri
We zullen nleer van deze gruwclcn lroclrerr,
als we straks cle bendcn in cle richtiug van Roo
zebeke en in dic van I,lcssen-Diksmuide volgcn
IIet was generaal von Hugel, die tle troeperr
aanvoerde, welke nu bij en roncl Roeselare stou

den. Voor hem was von Winterfeldt lricr ge
weest, maar deze hacl zich ltaar Dilisllirridc. rrrr.rc
ten begeven.

Von Flugel had nu de karrs orn een tx.slisscrr

tlen shg tc doen. I{a<klcrr tlc l)rrrtsclrcrs o1r tlror
stotttl zoovecl gcest<lrift orrr Cir'llis Lc bcrcilicrr rrr
lrun tladclr gctoon(l trls irr lrrrrr \r'oolrlcn, zorldcl)
zc nrissclricrr u'cl lrrrrr <lot'l lrr'r'cil<t lrclrbcrr. Een
zrvakke lrlck irr lrt,t lrorrtlgt'rrootcrr-fr-orrt was nu
orrrlcr lrrrrr lrcrcili, rlc

lirrit'lepcr Iinolilic aan delr

IJzcr-. I)at rlccl vrrrr \rlrrirrrrlet-ctr tras zccr zrvak
lrt'zet, tl,r Llrrgclsclrerr vocrrlcn cr [)as lrtrn troe.
llcnl)ewcging(-.n ltil

ntlictr t',,tt I lugt'l snt'l vcrclcr ctlrgctt oltlit tl
,lt rlt r olgcn r,an zijn oplttrtrsc'lt t'o, rt.
ons zccr crttslirl 11r'rrt't st zijrr.llaal'zooals tlikrvijls
lln cen ovcttvittttinri , lrlcvtrr tic Drritscltcrs tttt
aârzelcll, ('('il, I\\ ('( ,lr|1r rt, trrrvl 1r11161'l jegcVt't'lt
I

rvarc, zou(l( lr

1ç Oost \ tt u u l., t h, , l'ltsst'ltt'tttlltlt
Dc staf tlt'r. lirrrrtst'lrr tt tttlrlrr'î tli,;tt rtt,rtt.1 t:rti
i{} Ql;1n;rar tr, I'lr:'sr'ltt rr,llrlr', rcrr go((l tttlI gilltlls

1€'11

.

r',rn Rocselarc, u'<lk 'lr)rl, 1)()li vol vlttr'lrlciitrgr'n

rvas. lu cit tr uae Itl Iilotrli lrt t tut tlc lxttuielingerr :
,' \'l irt'irt \'( I ( lrt'. . . rlt' strLl is t,,,li \\'t q,'. iirr irttlt rrlrurrl n:rs lrii 't lrlttlrrckt,'tt r':rtt ,lcrr tlag tle gtrrr trrtc rloor lilrrttst'lrc so'lrliitc'rr rrtttlrtint<1.

Iircnch, tlic irr ,lclr lurrvrrrrg \':ul (lcn oorlgg,r1,
l llrrr lrct l'trtttt tlcr ltott<lgctroo'
tttr str,ttri, urr.lrr tirrtt jitrlis lirrrttscltc lt'gt:rs lil'ecg,
\\'(rrs('llte ziirr rr:rrr':rrrl;L liilit: stellirrgcrt tct ttg itr
t(' !r('Tllcn : lrt l l'. kor1,5 (IIaig) en l)ct l" (Raw
,lt'rr litrl<r'tvltttrit

*522linson) var Zonnebeke tot Zandvoorde, het
ruiterijkorps van Allerrby van Zartdvoorde tot
Mees5sn, en het 3" korps (Pulteney) van Meessen
tot Armehtieres.
French was optimistisch gezind. Hij bekent
het zeTl in zijn boek.
rt X{ijn meening t zegt hii r'"vas gegronrl op
mijn gesprekken met Foch, die reeds verscheiclene dagen ter plaatse verbleef, en zich eerr
clelkbeeld had kunnen vormen van tle troepenmacht tusschen Arras en rle zee. Hii gevoelrle
zich verzekerd, clat cle Duitschers uiet aan eer.l
krachtigen aanval weerstancl zoucTen kunnen
biedeu. De rrriterij en het 3" legerkorps haclilen

bovendien goede rrordêringen gemaakt.

Na derr

15" Oktober gerroelcle

l

French

ztch

echter zoo rustig niet meer. De Duitschers krcgen vçrsterking. De Fransche troepen \ /aret1
hier niet talrijk en de Belgen, welke Antwerpen
verlaten hadden, zeer uitgeput. De vija.ncl harl
kans de linke'rflank te omtrekken. Men wilde
een flinken slag slaan v66r de D,uitschers nieur,r,e

versterkingen kregen en nam maatregelen r,oor
het offensief van 19 Oktober.
- I{gt 1u Britsche legerkorps kreeg de volgencle
bevelen

:

, ( Het 1" legerkorps
kel : doel,

zal naar.Torhout opruk-

bezetting van Brugge. Als cle mogelijkheid bewezen is, znllen alle pogingen ingespannen worden, om de linkerflank van clen
vijand om te trekken en dezen op Gent terug te
wetpen.
De toestand is echter nog onzeker en voor het

oogenblik is het sléchts nrogelijk clen rechtervleugel van het 1" legerkorps op de liin _IeperRoeselare te richten. ))
Met de admiraliteit .n'as afgesproken rlat oorlogsàchqren uit Dover g.t..d" zduclen zijn, om
aan de kust met cle troepen samen te werketr.
French's kommandopost bevoncl zich te Bailleul, een stadje in Fransch,Vlaancleren, daar
uog algemeen met zijn ouden naam Belle gcnoemd. De bewoners spreken er nog bijna alge-

kelijk zwakke Duitsche nracht versterkt

wâs nlct
het 21u, 2gu, ?6" en 27" reservekorps. (Het 26" zagen we te Roeselare reeds aan 't werk).
Die vermeerdering \Mas voor cle aanvoerclers
cler bondgenooten een pijnlijke verrâ$sing, en
deze begrepen nu, dat zij alleen een verdedigende houriing aannemen konden, tot er versterking

kwam. Men verwachtte de divisie Lahore, die
zich na 20 Oktober te Wallon-Cappel ten Westen van Hazebroek samer trok. Te Duinkerke
knramer eveneens regirnenten aan, cle Oxforclshire Yeomanry Cavalry. Veel was het niet.
't Zoa nu de kwestie zijn twee, dtie weken. de
stellingen te behouden. Dan pas mocht men op
meer hulp rekenen.
En men vertrouwde op Rusland.
rr 't \À/as naar Ruslanc1, na.ar het Oosten, dat
ieders biikkel toen gericirt waren r. schreef
French.

Welke troepen stonclen er nu vau I,a Bas#e
Vlaanderen? Het volgenclr
lijstje geeft er een overzicht vau.
Van rechts.naar links.
2u I'egerkorps op een front van zes rniilcrr.
Ruiterii van Conneau {een mijl).
3" Iægerkorps en 19" brigade (12 rnijlen).
Ruiterijkorps (+ mijlen).
4" I,.egerkorps (0 mijlen).
1" I.egerkorps (? mijlen).
Territorialen, ruiterijkorps van l{itry, Belgische troepen en Fransche fusiliers-mariniers op
een fr.ont van 20 rnijlen.
Dit iijstje bevat de feitelijke troepen op de
strijd-linie.
I{en lrad veei hincler rran cie verschillende

tot de zee, dus in

kommandernenten, rvaardoor

rvarring ontstoncl.

Bn tegenorrer

d.eze

trrijrring en

\rer-

vrij zwakke bezetting dteef

de vijand een grootè macht âan, onder één beve1.

Ja, een groot deel van West-Vlaancleren was
nu \\'eeï .pnJSgegevflr.

meen Vlaamsch.

French had er tlen 13" ecn laug on<1erhoucl gehacl met Pulterrey, een zijner vrienclen, <lien Ëij

zeer achtte, om zijn karaktcr en beku'aamhei<1'.
rr Hij hacl het volste vertrouvuen van zijn officieren en soldaten u, getuigde de opperbevelhebber
van lrem, (( en vervulde steeds ziji taak met wils-

kracht en behendigheid. Hij bézit stalen zenutven en een ontembaren nroëtl.

l

Smith-Dorrien was ook bir' clat onclerhoucl te

Bailleul aanwezig.'
\Ve hoorden reeds clat het offcnsief mislukte.
u'er_cl feitdlijk zelfs'niet krachtig aangevat.
llet
Ëen poging van het 4" legerkorpr o'.,iop \téenen
te rukken faakle. De vijancl rvierp meer naar
het Noorclen cle ruiterij van trtitr1. (Franschen)
op Staden err Zarren terug.
Den 2On wcrcl de 3" Bngelscire clivisie tot tle
linie Zonnebeke-Sint-Jnlien-pilkern tcntggcdrongen.'

ruiterij van t\lienb1. u.eek naar trIeessen,
- Dehevig
dat
beschoten werd.
En nu kreeg men cle zekerheid clat die aanvan-

VI.
De Britten te leperen. -- De vlucht van dui,zêoden burgers naar Ieperen en Frankrijh,
Ieperen, rle oude, dootle stad .vau Vlaanrleren,
rverrl nu eerrsklaps een punt, \ïaantaar çie gansche wereld staarcle. 't I,.ag er altijd zoo droomerig binncn ziin ou<le wallen. Trotsch op zijn
lreerlijke halle met kloek belfort, z"ijn hoofdkerk,
zcker de schoonste gothische velll ons lancl, o1r
andere bedehuizen, fraaie gevels: maar buiten
rletr Zaterclag cloor kooplieder en boeren, lvercl
het alleen cloor toeristen bezocht. Ja, lt was een
tloorle stacl gervorden, maar hoe tragisch zou zijn
naanl ( cle clood van Ieper l opnieuw bewaarheicl
ntorden, etger dan in de donkerste tijden cler
mitldeleeuwen.
We zagen reeds hoe een Duitsch legerkorps er
doorgetrokken wâs, rnaar in Frankrijk teruggeslagen werd

en naar den Leiekant vluchtte.

Ièperen kreeg dan Britten en bondgenooten.

--
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l]clgische rniiraillcrrscn door ironclen voottgetrokken.

We beschreven al eenigc tcioneelen vatr dc
I]uitsche terreur irr West-Vlaanderen. Duizericlen rueusciren sloegell op cle vlucht en richtten
zich naar cle eerste pleisterplaats en clat was ook
Ieperen,

Een 'iveek na clen intocht c'ler Duitschers zag
nren dezeu cler verbonclenen.
<r Onder 't gejuiclr van het vo1k, vuiden 21.000
solciaterr de straten r le.zen we in het dagboek cler
fersche lto1inelt, die te Tepereu een klooster haclrlen. t Zii, die ons gesticht door rlc St-,Tacobstraat

doortrokken, zongen 1r-rstig
rr I{ere \/e are, irere we are, here rve are again
(hier zijri -wij, hier ziin wij, hier zijn wij we,er) r.
:

Ën andere troepen antrvoordclen rnet rr l{alloh,

'irallo, hallo, hallo I l
De nienigte, rn'ier kennis tan Bugelsch niei uitgebreicl .qe1loeg \\;as onr cle beteekenis vau <Ilere
we are again ri te rrerstaan, sterncle toch mec itr
clat koor varr rr Hallo r en spoedig weergalmde
de' straat rratr kreten, r,t'elke r,vel niet harmonisch
liionkeri, maar cle geestclriftige -vreugcle van het
rrolk vertolktcn. Ja, treffencl u'as de tegensteiling
tusscherr de ontvangst der tlvee legers.
Bij cle aankomst cler Duitschers bleven de
trienschen

in huis, of keken mct verschriktc

rrieur,vsgierigheicl naar clen vijancl.

Nu wemelde het van lieden. Beir lveek gele-

tlen n'as nren gedwongen voedsel te gcven ; thans
liuram men \rerheug(1 aangeloopen nret br-ood,

botet, bier, melk, chocolacie.
. Er rvaren Beigische gewonden in het genrelcle
klooster en ze sleurclen zich uaar de ramcrr en de
deuren om cle nieuwe vrienden te rrerrvelkomen;
en dc laatsten, die niet in staat s,âren om het met
woofdeû te zeggen, drukten het door gebaren uit
hoe ze den Duitschers clen kop af zouclen s1aân.
De Schotsche Hooglanclers harldcn nret hun
rokje het rneeste srlcccs. De solclaten \l'erclen ilt
openbare gebouwen en huizerr irigekwartierci.
feperen werd nu het groot hoofcl-ku'artier,
van\\iâar eenige weken lang alie bevelen nâar het
tinrliggerrde zouden gaan.
Den volgenden dag, oflgeveer om' 10"30 uur
in den voormirldag hoorrle meu het geronk varr
eerr vliegtuig. Varr op cle Croote lVlarkt werd he-

vig op rleri Duitschen verkenner gevuurd.

De

rnachine wercl geraakt en nioest clalen. Soldaten
zetterr haar na in een âuto en naûren bij de lan-

diirg c1e vliegers gevallgen. In het toestel r'oncl
men eefl plan van fqreren, met cle gemerkte
plaatseit die uit de lucht gebornbardeerd moesten worden. Een daarvan was de Groote Markt,
u'elke steeds vol manschappen stond.
\Iirar claar knamer ook de vluchtelirrgelr.
tu I)e clag was er een qeweest van ongemeene
ttcnrigheid rr schrijft Cesar Gezelle. rr Den geheclen voorgaanclen nacllt en den iangen dag
tloor uraLen r,luchtelingen komen aangestroomd
'van lLoeselare,
Zonnebeke, Langemarck, Passcherrclale' en al cle Noorcl-Oosteliike ge,meenten.
li:marrcl die zrrlk een stoet van angst en wanhoop,

van tranen en rneegeklag, met ziin eigen oogen
niet heeft aanschouwd, blijft onbekend met een
r'ler rrrerkeliikste rampen vân <len oorlog : r1e
schielijlte r,erbanning uit hrrn eigen huis en

l.reerd van cinizenclen schatrel-onschulclige menschen.

Sclrielijk warcn zc, ltrutaal uit hun naclitelijke
rust opgeschril<t cloor lrct onvenn,acht aantlrurschencl krijgsgewelci

Lange clagen reeds sleten die menschen rn
rloodelijken angst, en binst. de .bange nachteu
trachtten ze hul vrees te ltetlu'irrgc.l door enkele
rr rt'rt rust.
llaar nu was 't onweer losgebrokeu als een
schielijk uitr.allende hagelbui.
Idooti, vlarnmcnclroorl zag de lucht, err in <le
ycrte sloegen de vuurtongen hoog boven cle
laaienc'lc schelven en cle brandende pachthoeven.
Slag op slag clavercle cle grond, scheen cle gehee-

lc n,ereld te schuclden ; ake'lig zongen de bomnrèir in de htcht,'met een gehuil als van benarcle
honrlen, en kletsten open, met slagen knetterend
in de hoogte of schonderend il den grond, bulderenci op de opengespeersde claken, bonzend als
woecleude donders, diepe kuilen gravend, groote
gaten bijtend in rnuren en gevels en slingerend
de lijken bloedig en verminkt, op rookende puin.
Alles was sekometi zonder eetrig teeken of verrnaan, nienratrrl vermoedrle dat de vijanclige gol
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Het bonsde als een reuzenvuurwerk en de
grond danste oncler hun barre voeten; het ratelde van 't geweerschot als een knetterend houtvuur; en de machinegeweren rammelden uit de
verte, met een tergenden maatslag, als c1e gruwelijke trom van clen dood. De luchtig bleef
bloeclig rood en vlamde telkens vinnig

op;

$'an-

neer een verre vuurmond zijn obus kraakte en
op de lucht zond.
Zoo waren clie menschen hun heerd ontvlucht
voor den dood. Stom, met de lompen, die, ze

om hun lijf haclden ; mânnen, vrou\ren, grijsaards efl kinders liepen sprakeloos, maar luiclop
rveenend <1oor cleri nacht, en pletsten cloor het
slijk van wegen en straten.

Stillekens \,\'as het aan 't regenen gegaan en
wat - die stumpers met zich hacld'en meegebracht, cloorsopte nu langzamerhand en plakte
otn hun huiverige leclen en vercliepte nog c1e ijse_ lijke treurigheicl. Ze geraakten tegen mirldernacht buiten gevaar en met den bleeken morgen, matgebeuld en moegeweend, beslijkt en
haveloos voor de poorten van cle stacl. l
Ja, zooals Cesar Gezelle het hier beschrijft,

wâs het gegaan. Dat ve,rhaal hebben r,r'e uit clen

'

nrond van velen gehoorcl. Want eensklaps clan
toch botsten <1e legers bij Poelkapelle, Zcnnebelce, Sint-Julien en in de omgeving op elkancler.
Onder de granaten en kogels sneklen de Llurgers
heen.

op verkcnning.

Belgische

.r1liter

vcn jrrist lricr op uralkau<ler zoudctt botsetr in
zoo blocrligerr schok.
I,)n de arme lieden latend hun huis e1r ilutt
goecl

in clen brand, weenenrl om hun vee

dat

statnpte en loeicle in dolle vervaar<lheid, snaptelr
hier een stuk kleergoed, daar een kincl bij cle
halcl, en vluchtten racleloos tlen steenwcg op,

waar de andercn hnn voor waren, liepen en
huilden zoncler omnrczien, den zrvarten nacht in
en 't nog zrvarter oubekencle.
De clon<lerencle bommcn vielen bachteu hcu
en schonden de bo'omkroncn, velden cle boomen
en slingerclen clcn.groncl in hrru tanclen. Zebarst'
ten open met vreeselijh geu'elcl te niclden hen,
en doodden en k'uvetsten, en cle arme lieclen lieperr, zoncler dat

z.e

clurfâen ommezien naar hen,

die kreunend neerzakten, liepen uitzinnig

a1

door clen branclenclen hellepoel.
Gierend-- gingen nu ineens de kogels bovet
hun hoofd, èn plakten irr cle boornstanlmen, racleloos reclclen de vluchtelingen hun arm leven,
de eene met zich plat op clen groncl te laten vallen, zoo ze't zien doen Ïraclclen dooi de solclaten,
de nncleren kropen op handerr, en voc.ten voort
door de gtachten ; zoo lieten ze telkens de kogelbui over hen heeu gaan, en toen ze voorbij was,
liepen ze weer voort, err lrurr a{ern schuifelr'le,
in nngst cloor hun keel
.

tu Ik liep met mijn tachtigjarige moeder aan
nrijn arm l, vertelde me eelt eerbiedlvaarclig burger vân Roeselare. a We doolclen eerst dwars
over het land. 't Was nacht. Achter ons gloeiclen
de branden van Roeselare, links die van Rumbeke, rechts van Staclen.
Al vuur en rosse schijn.
Eensklaps schuifelden de kogels. Ik liet mijn
noecler in een slijkerige gracht neer en bukte
mij naast haar. We hoorden soldaten
"'oorbij
stormen. Ze nepen en tierden in 't Fransch
en
vielen een Duitsche voorhoede aan en dreven ze

terug..

Nu moeten rve vercler r zei ik tot moeder.
O, ik kan niet rneer ! kloeg ze.
ru 't l\{oet, anders vallen we in de handeu van
clen l)uitscher, want die haalt versterking en darr
gaan cle Franschen terug. We moeten voor hen
bl ijven. u
, Ik trok moeder recht en we dompelden weer
hcen. Dan struikel<le moeder over het lijk van
ecn soldaat. r, Heire Goc1, wat een tocht r, riep
zii smartelijk uit.
Te Passchendale lieten we ons iu een huis op
r,vat stroo neerzinken. Roncl ons lagen klagende
rnenschen en schreemende kinderen. Eenige uren
rust... en dan, hoor: boem... granaten weer.Allen
sprongen op, 'k had er hartzeer van, dat ik mijn
moetler weer dwingen moest recht te staan. fk
trok haar voort. Achter ons knalden de obussen.
We sleurden ons dan tot Ieperen, altijd met dat
geschut vlak achtet den rug. En er waren er die
rlog langet wegbleveil dan rvij en ten volle tler
geve.clrten vlrrchttcn. Wc- zagen te fepererr ge'l<n'etste
burgers aan-komen. u
Al'len vlrrehtten dus flaar Teperen
rr

,r

.-

b)aD

u Ën lelleren zat reeds vol, vol als eeu ei r,
scbrijft Cesar Gezelle weer.
tu De huizen spuwden weer uit, u'at ze niet
slikken konclen, en op het voorlancl, aan wederkanten, stonden de straten zwart met een zwij-

met gete,ertl wageuzeil, Yorkscl-re blo,edpeerden
met haar op hun hoeven, beraorst tot aan hun
balg, motorfietsen, en clivisie op clivisie voetvolk, traurpeqcl de Rijsel- en Boterstraat uit, cle
ÀIcenen- en Iliksmuidestraat in, bij duizenden
aan cluizeucleq, zleetencl in hun natte ilak en onder zwaren last, hongerig en verntotid,.. en naar

gende mcnigte. De ironger maakte die menscherr
kwaad, cle vermoeienis en de geleclen angst haci
ze verbittcrd; onverpoosd zijpelde cle regen, eu
rlreef de sonrbere gemoederen tot een uiterste van
ongecluld en opstandig gevoelen. iVlen begon
luiclop te morren en te venvenschen.
Winkels \{an voorraad en levensmicltleleu

't

rijk in.

Lange stoeten richtten zich naar de zee,
naar I)uinkerke. Hier deugde het niet meer... en
ze

Dat ze te Duinkerke wecr clicht achter het
front zou<len geraken, achtcr dat van den IJzer
en dat zeer bedreigd was, r,visten ze niet en be-

grepen ze niet, rvant wie kon zich tor:n een denkbeeld vorrnen van de krijgsbervegin.g.
Zc kendeu maar den oorlog rn 't l{oeselaarsche en 't Iepersche en dien rviiden ze ontviuchten, warrt claar was het een hel.
Terwijl andereu. dus bij ieperen err Poperinghe
bleveu hangen, lrokken toch ook gansche-benden over de grens.
Duinkerke I Daar wist ulen geen raad met den
grooten toeloop.

De viuchtelingen voorspelclen het, ze . zageî
't hier ging en < Ach, zuchtten ze, 't ging
juist alzoo te Roeselare', te Zonnebeke, dat komt
van langs om clichter, algauw zullen de bommen
hier ook in de straten vliegen, en waar moeten

j.

mers

blijft

cle midclenstraat voorbehouclen voor

het drukke krijgsverkeer, motorwagens met hun
paffenden, stinkenden rook, die de plassen open
pletsen, en het slijk in de beenen, op de natte
kleeren, in de vurige zichten der menigte speersen;hoog tot tegen 't eerste verdiep der huizen
hangt het slijk in zwarte penningen op muren

'etr vensters. Dan ruiterbenclen dravend straat uit
en straat in,lange eindelooze stoeten, natte paar-

den, natte ruiters, Ëranscherdragonders, met befloersde helmen, en met clen kam van glimmencl,
zwart peerdshaar in den nek geklakt; Engelsche

lanciers, kanonnen als dokkerende,

zwaqe

scheepsmasten rijdend over de zuchtende straatkdîen, ammunitiewagens, beimelijk toegedekt

aan

geen scirip wagen.

hoe

Aan.clen grijzen horizont bachten de nevels,
blaft en bromt het kanonvuur ; dichterbij bangt,
als een zware hamer op metaalplaat, het zenuwverlammend geschut van gepantserde treinen.
Niemancl die het voorland verlaten rnag, im-

wilden in Engeland zijn... of ten minste

de kust, orn verder af te zakken naar Calai.s,.
ISouiogne, nog dieper den vreemde in. Want
veien hadtlen nog nooit de zee gezir:n, maâr er
wel rreel kwaad vân geiroord en ,zouclen zich oir

ze konden; gavel1 te eten, te tlrinken, te rusten
en te slapen, en lveenden erbij van meegevoelen;
immers zaten ze ook met de vrees op het lijf .

moorderi

tc leperen.

rureier was.
D'e stroom vluchtelingeu golfcle vercler,F'rank'

stadsbewoners cleden wat

we dan naartoe. ))
Niemand maakte opstand en elk bleel stil en
staan, urenlang staan, want (iaar rvas die hoogere
macht, die ze in bedwang hield, en rvilloos aan
del grond gekluisterd, de bedreiging van het nakende oorlogsgevaar dat hen volgde op hun hielen, en aanho,udend grornde uit de verte.
Hoog in de lucht hing het geronk van onzichtbare vliegers, t\4ree, drie maal reeds hadden die
ongeluksraven hun werk gedaan van menschen-

dagerr

Zoo ging het ook te Poperingire cn claal over dc
Fransche grens te llazebroek, waar abbé Lemire'

de algerncene ellende daar, voor cle deur,'die
kenden ze al te wel, en er weer in gaan terclen,
dat zouden ze niet.
Opstantl broeide in cle herten, opstand tegen
alles en tegen niets, en de ingehouden woede
hing, zwoel in de grauwe lucht om uit te barstcn ; doch niemancl maakte opstancl, niemanci
c1e

slagveld. l
Zoo bescirrijft.Gezelle het gelvoel eu iret ieven

in die

propten : net geld in cie hand was er al gauw
niets meer te krijgen, al1es was ineens uit en op,
of men verclook het voor dringender nood. "Wie
binnen was, bleef binnen en rveigerde een voet
te verzetten; halsstarrigt ulen kon ze buiten
goolen maar men zou 't niet cloen; hier ten minste viel er $een regen, was 't niet klam en koud,

berstte uit : immers

-

'

Op 't einde van Juli 1914 zou Duinkerke
plechtig presiclent Poincaré ontvangen, die hier
uit Rusland terugkeercle. llaar plots zrvoegdeu
de oorlogswoi\en nai,ler. De president reisde dadelijk naar Parijs en 't uitgebr ide

feeslpro-

gramrrla werd vervangerr cioor cerr energieke
proklamatie van den maire'Henri Terquem, rlic
de burgerij reecls op r1e ernstige gebeurtenislen
voorbereidde. Toen volgtle cie rnolrilisatie. Drrinkerke vr;erd overstroomd cloor j,lrgelingen en
lnannen van Fransch Vlaanderen, die zich rraar
cle militaire bureelen en clepg,ts begaven, rloch
weer slroedig verdwenen. Oru de stactr werrl gegraven, prikkeldraad gespânnen eu de vestingwerken, die jaren zoo rustig lagen, ontwaakten
plots uit hun sluirner en dreigden met hun vervaarlijk o,orlogstuig, want 't land was in uood,
uit 't Oosten'rukte de vijaud op, die niets ontzag
en België geschonden had, om eer zijn prooi,
Frankrijk, te erijpen.
De houding der Belgeu wekte groote geestdlift in de stad van Jean Bart. NIen had hier
vooral wrakken van België gezien, mannen, die
hur.r spicrkracht ruilclen tegen gclcl,wanhopigen,
die in den clrank hun lotswisseling trachtten te
vergeten. En maar al te veel had tnen naar
dezulken cle kleine geburen beoordeeld lEn nu...
Wat hacl men zich vergist, hoe lichtvaardig had
men geoordeeld ! IIet kleine België hield den
vijand op, redcle Frankrijk. Ja, clat kon men lezen in dc Fransche bladen, dat zei nten elkaar,
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Dc Koning met stafofficieren in tiet tluin

dat betuigde ruen daukbââr aau rie Brugscire
burgerwacirten, dlc, Dr1 't verder oprrrkkel der
I)uitschers, hier <ic Uuil.sciie krrjgsgcvangenen
brachten. 't Waren uirlanen etr inlanterrsteu,
bij Luik, Thieneu, Ilalen, enz. gegrepen eu te
.tsrugge opgesloten. ljn ueze lluitschers wareu
diep teleurgesteld, toen zij Belgiê moester verlateu, u waar het volk de soldaten wreecl mishandelde r, zeiden de Duitsche publicisten..., (waar
wij het goed hadden r, getuigden de gevalgcnen. Van Duinkerke vertrokken ze verder per
boot...

In 't

lr{oorden, in Fransch-Vlaanderen,werd cle

oorlog populair. Men begreqll dat het hier ging
om de wijheid, het recht, de beschaving. Dat

was anders dau in L870. Zoolarg Napoleon III
zijn leger aanvoerde, ging 't, nog. De keizer,
vooral om zijn Katholieke gemalin, werd iu het
Noorclen geacht. En bij het plebescit had hij het
volksgevoel weten te treffen, door zic}r met
Vlaamsche proklamaties tot kiezers te richten.

Maar na Sedan werd de oorlog oupopulair eu cle
ovêrsten wisten, dat ze op sommige regimenten
uit 't Noorden niet konden rekenen. Er hadden
gevallen van muiterij in massa plaats en men
moest strenge maatregelen nemen om,'t kwaad
te stuiten.
In 1914 klopte 't harte der Fransche Vlaming€or€elsg€zind met dat der gansche natie, en
meer dan eetts reeds werd in dagorders hulde gebracht aan den rnoed der rr Flamands r (Franschen van nationaliteit dus).
Duinkerke werd eerst door vluchtelingen
overstroobd toen de Duitschers Frankrijk binnen vielen. De < mobilisables r, zij, dte nog opgero€pen kondeu worden, moesten herwaarts
komen, om niet 't lot te deelen van duizenden
uit Armentières en Roubaix, die naar Duitsch-

land als civiele gevangenen werden
Men zond ook veel oorlogsmateriaal

gevoerd.

uit de be-

dreigcle plaatsen naar de vEste en met koortsach'
tiee haast werd in dien chabs orde gebracht.

En nu in Uktober 1"914 stroorntien l3elgcn uit
ri ' tingen aan, rriet aileeu uit 't Zuiden val
ieperen, Hazebroek, maar iutmers ook nit het
Oosten, uit het IJzergebied.
Hier ontmoetten die aangrijpende optochten
tr,vee

clkander.
rVet duizeuden, tien<luizenden kwamen ze van
\\iestende, Nieuwpoort, lonrbardzijcle, Diksrnuide, Veurne en IJzerdorpen, van Bixschoote,
.Noordschoote, Langemarck, Poelcapelle, \\,'estRoozebeke en an<lere plaatsen vau 't Iepersch
front, van Armentières, Kornen, Wervik, Meesen, Wytschacte en de overige gemeenten in dc

Leiestreek, van Roeselare, Isegem, Kortrijk
zelfs. Aangrijpencle tooneelen speelden zich ai.
Ourlers zochten hun kinclerell, vrouwen hun gelvonden nratr, vaclers hun verminkten zoon; bij
't standbcelcl van Jearr llart wilde een moe<ler
niet van haar gestorven wichtje scheiden. Velen,
die no'oit de zee gezien iradclen, moesten uret gervelcl op de schepen gedleven worcleu. D'uinkerke,

allereerst ruilitâire plaats, kon de vluchtelingen
rriet behouden.
I)aartusschen trokken soldaten onzer oudere
Iichtingen,'die niet aan derl IJzer opgehouden
waren. Ze nroesteu uaar Calais, maar velen waren te algeurat, te uitgeput, om dadelijk op te
trekken en haclden zich op straat laten neervallen.

Dan verschenen de eerste gekwetsten van den
IJzer, uit den strijd <iieu .rve reeds zagen ontbranden bij Nieuwpoort, ùIannekensvere, Keiem,
Dlksmuiile, en die dadelijk zoo geweldig werd.
Op Duinkerke wercl dus de vloed van gewonden gericht. Het militair hospitaal, de nieuwe
meisjesschool, de pas gebouu'de industrieSchool,
het ruime sanatorium vau Zuidcote, 't brrrgergasthuis van Rozenciaal en an<iere gebouwen
nog, lagen weldra vol en treinen met gekwetsten
reden verder naar Caiais, waar men de ongelukkigen de eerste dagen zelfs in bijzonclere woningen en op vaartuigen moest verplegcn. Op

Ce

.Lieine lijrr I)uiu.licrkc-(1h5:vçlçi11-\"çtlLntr \\'tts tr{t
vc1.vo€r: vall oorlogsrtiatcriaal, rtumrurtitie, 1c
vcrrslrrtldelen gewelclig.
Duinkerkc (tollclercle vau c1e karrouucu. Op iret
<1uur zag merr in zee cle ïli.kkerirrg van 't }llr-

gelscn vlootgescnut. 1),e veste verbeic'lcle haar
Iot. Zort cle vijanci cloorbreken en tot iricr versclrijnen?

tcr

l

smeekten vrouweil en kinderen, clie
bcerraart gingcn bij cte aiouclc O, L. \:. <.ler

a ,r\eeu I

cluincn

in haar kleinc kapcl, aan het

eincic

<.ler

stad.

rii\ecn lr ver:zekerclen c1e niilitaiLe ortersten, clic
r-ccrls alie rnaattegclen 1tat1nen, om cle overstloo-

nrrng cler Colme tc knnrrerr voltooien.'
r( ^\een I ) z\,\'oereil (ie lje.igeu, cLre rnet irontlcr-(le ll crl noil(ter(retl ctaar r1l cLe rverclin vah \i eurlte
iulIr)acitt, o1t(Lcl1- (re I1t[1rei1 vâ1.r1 't liielne -\lcLi\\ poorL crl l[ksnruirLc fiu11 lcvcl] olrerLleû, geooorzantenct aan 's Ko11lrlgs upruup : t:t-rst içat t kost,
rrithouclen tot er nulpe komt i
Zoo rn'rjtlcte cle oo'rtog en aL zijn wee zijir becicling uit o'ver cle gansclé streck tr-tsschelr ]<eic eu
cle zee, i.n ctc bres, \\-âarovcr nr; urerr,our schre,ven. I)e bres lvas geslotcn, ja, maar zuak nog.
Vreesehjke ctageu braken aan...
-l. reucfi drong er op aan, dat er ureer eeuheitl
zor-i gebracht wo'rclen in,al ciie haastig aangevoer'
t.le troeperrafdeelingen. .t:lij verwierT rveinig gehoor maar verkreeg toctr, clat de !-ransche ruiterbenden leperen verireten,'ur,;elks verdecliging
nu aarl de B -itten toevertrouwd werd. ilIaar niemarrcl vermoedde, clat die taak vier jaar <iuren
zoLT^

pc Duitschers ailemr.iust i /r3 ttcdcn uu gen'elroor te bre-leû. Koeselare tvas

cirge aanvailen olu

â1s esll IrL1n1ler soictatenliampen. lieglmelltelt
vertrokkeu en getrolloen i<wamen brj stroornetr
tcrug. r\ten bracht zc 111 net scnuilarrc, 1n het
lrosprtaal, en voercre ze over Rumbeke ilaar lsegen. .eir ook lret Srnt-Jozet gestlctrt te 1'o,rtrout,
verscherdene gebouwen van Ko,rtrlJk werclen nu
l)uitsche Tazaretten.
I)toorbreken ! n'as cie 1eus, klonk het gejaagde bevel. iUaar vun liqgcl had zrch te lang
te Roeselare opgehouden met branden e11 lnoorclen el1 burgers te tergen"

Hij liet de korte gelegenheid voorbijgaan

onr

een wijcle bres in den zrvakken rnuur cier bonclgenocten tusschen Ieperen en clen IJzer te slaafl.
Dit is hem later clikwijls verweten ger,i,'orden. En
nu- nestelde hij zich op het oucl kasteel der graven van Limburg-Stirum aan, de Vijfwegen te
Rurtrbeke. Hij ontbood clen eersten schepene en

zet dezen, dat het slot hem niet beviel, dat de
nuren kapot waren en de meubels onvoldoencle.
Er nr<iesten metselaars, timmerlieden en schilclers komen en het rrerblijf inrichten naar c1e ztn
rarr Zijn Ëxcellentic.
Ja, c1e jonkerpartij wâs goed te Roeselare en
omgeving vertegenwoordigcl en ze Tiet het gevoe-

len ook.
Een cler verdere slachtoffers dier terreur, was
burgemeester

lfahieu, van Roeselare. \{en

hacl

op het stadhuis eenige lijken van Duitschers gebracht En cle militaire overheid beweerrle, dat
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*
r.icz-c soldutcu tloot irurgct s vL:l'11loo1'(l 14'511"111 . (,)1r
tlc liikcrr zag llcn liappen.
rr Dnt is valr eclr r,r,c\retsschaar ! t zet een offic ic r'.

ir

I)at is valr cic sabels cler Frattsche clragon'

clcrs rr, i'riclcl cle burgemeestet 1.o1. < I)e bevolkine hccft .qeen deel geliomen aan tlen strijtl err

nie'ts jegcrrs soltlaten nrisclaatr.

l

I)c heer llahieu \{erd gerhr:ongen laketrs tt
halen om die clooclen tc begrattctt, cr (iaâr1râ (ic
bcgrafenis bij te rvonen.
A.anhouclerrtl rvertl hij zelf .met lusillecting l;e'
c1rcigcl. 'I'e'n slotte vocrde uen henr lnee 1lâârf
\\-cst- li.oozi l,cl< e.
IJez.e crutle \r-laamscire gemeente-, zoo i1f olr/,c
gescliicderris bekcncl om tlerr slag r;arr 1i-i82 rçaar-

irr Fiiips van Artcrrelclc rnet ziin Getrtetrarcn tcgen c1e ovetmacht sneuvelcle, u'cergalurtlc tttt
\{ecr van het strijdgew.oei.
Ook hier u,as cle r;ijand met u,oest geu,'e'lcl L-rinnengeclrongen ; moorclend, brandenci en. plunclc-

rencl, orn schrik te versprciilen. En hij slaagt-lc
claarin volkomen. \/e1en vluchtten heet, en de
anderen zaten ângstig in hun ke{der of in stroo-

mijten.
De baldaclige so1(iafe11 \ruurclen in de huizen en
wee der burger, clie het nog \'vaagde.over de velrlan weg te loopen.
De gebroeders \ran Damme aan de rt Iialve r,

tie zestigjarige Allgust I,aconte en zijn vroLl\r,
rverclen onbarmharlig neergeschoten.
I).c hoeven van Hessels, Willemijn, c1e bakkeri.1 van Velter, de herbergen de Spriet, Spanje,
trvee rnolens er tal van huizen laaiden.
llaar nu men hic'r op tegenstancl botste err
zrvar-e verliezeu leed, werd c1e woede van det bezetter nog grooter err clie tegensiag wreekte hij
op u'eerlooze burgers. Zoo deeTde cle heer Cyriel
Dêmey ofls mee :
< Ik bewoonde een huis op clen f iendeberg,
cen gehucht van West-Roozebeke. 'k Was orilangs getro'urvd en mijn vrouw en gairsch haar
fanrilie wâren den dag van clen inval gevlucht.
Ik was vân geclacht hen te vo,lg'en, maar dicht bij
ons woonclen twee oude'lieden, die mij smeekteu
toch bij hen te blijven. Ik liet mij claartoe overhalen", maar 't heeft mij clurrr gekost. De Duitschers vonclen in een rapenve'ld een hunner soldaten, die cloor c1e Franschen gedood wâs, doch

natrrur}ijk hadclel franc-tireurs het gedaan.

tijd

A1-

dezelfde beschuldiging.
De vijand stormde op de lvoningen af, op zoek
naar c1e melschen, die gebleven waren; ze beukten de deuren in en speurden in a1le hoeken. Zoo
kwamen er zes nan bij ols binnengedrongen. Ze grepen mij vast en bonden me zoo stevig
c1e handen op clen rug, clat de koord mij door het

vleesch sneed.

Dan sleurden zij me mee en op veel plaatserl
stichtten ze brand; dan dur,vden ze mij bij de
vlammen en dleigden me er in te werpen. Voortclurencl werd ik geslagen en gescholden voor
a zwijnhond, ge moet kaput ir. Ze beukten ûp me
nret c1e kolf van hun geweer e11 zoo voef,den ze
nre twee uur lang nree. Daarna bracirten zc rnij
bij hun kommandant in de genclarmede te West-
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Het î" f.inie in zijil lrg156i1snsingen
l{erozebeke. ll,aar rverci rrrijn votrnis geveicl. Zc
zeiden me, dât ik op Zondagïrrorgcn cloodgeschoten zou worden. Dat was een wreecle stonci.
Ze smeten me, altijd gebonden, in een kamer,
waar er nog burgers van de parochie zaten. Ik
hoorcle clat de Duitschers intusschen urijn woning gingen afzoeken, naar natuurlijk vonden zli
riaar niets. Er kr'vamel aller1ei officieren bij ntij.
de een dreigencl met zijn revo ver, de ander met
zijn sabel en allen hetzelfde herhaiend : rr gii
inoet kaput l.
Ik kreeg twee dagen lang geel eten of clrinken en viel bijna in onmacht van pijn, door clie
snerpende banden.
Na clrie ciagen kreeg ik genade; ze maakten
me los aan de handen. Den vijfden dag moest ih
nret z€s anclere burgers meegaan ofii de straten
te reinigen; daarna ook om dooclen te begraven. Ik was flaulv van den honger. Zij brachten
rrog gedurig burgers in onze gevangenis, van
Passchendale en Poelkapelle en eindelijk wâren
cr zooveel menschen, dat zii Er geen sie€J mee
n'isten. Ze leidctren ons clan naar Roeselare en s1oten ons in de kongregatie op. Toen had ik reeds
<lrie weken gewerkt. D
ÙIaar laten wij nu de gebeurtenissen niet voorrrit 1o<lpen. Over de kongregatiezaa! te Roeselare
en anclere vereenigingspunten van burgers, moe.
ten we nader spreken, doch eer het zoo ver $,4s,
hadclen er zich gewichtige gebeurtenissen voorgeciaan.
Z<rc was dus de toestand
c1e

Toen de medelijdende vrouw cles huizes l'rem
cen lcieken bereid had, nam een adjudant clit
vast, hield het onder den neus van clen uitgehongerden magistraat en str)otte :
trGeen kost voor Belgen... maar voor Duit-

schers"

))

Dân moest de heer ûIahieu burgers verzamelen om de D,uitsche dooden te begraven. Men
lrad de kerk van West-Roozebeke in eefl lazaret
veranderd. Op stroo kreunden er de gewonden,
rlie men van Poelkapelle aanbracht. De geneeskrrndige hulp was onvoldoender, zoodat men den
burgemeester clwong burgelijke geneesheeren
uit Rneselare te ontbieden. Aldus had hij gelegJenheid zijn vrouw een briefje te zenden. Dat

haar echtgenoot reeds cloodgeschoten \ ras

t-la'r

etr

zij zijt lijk voor 25,000 rnark kon krijgen"
I)'e heer -ùIahieu ging dus met ûlannen natrl'

het kerkhof .Daar werden lange kuilen geciolr'eri,
nassa grâven voor de gesneuvelclen.
Vreeselijk woedde daar verder c1e strijd. Ne
D'uitsche st'.rdenten lverden er r've1 ontgoochelrl.
D'at was hier niet meer de oprvinding t an het ver
trek uit de heimat of van den intocht in een weer
looze stad. Hier greep men elkaar aan in eel
moord<ladige lvo'rsteiing lan man tcgcu urrtll...
Om eenige voeten grond offerde men veie le
vens. De bondgenooten vormdell claar niet ltttrr
iichaam een muur van ijzer en stâa1.
ru Stand houden ! ;r klonk het bevei.
,Ër rvaren bijna geen reserven.De zlvakke al
rleelingen moesten al1een tle get'eldige ruacht
r,veerhouden en ze deden r,voncleten vat ciapper
heid.
De vijand had hier Franschen en Engelscirerr
voor zich. In deze dagen rvercl cr e,cn vo{.,tuit
springend punt in cle linie gevormcl, clat r.'ier ierr
in wezen bleef, uir wat ingeciulvd, <1an zich tvat

uitbreidend, tnaar nimtrrer verclwijnencl.
Ja, 't ging et nu lvree<i toe. Ook menig l)uit'
sche soldaat besefte nu nuchter al de verschdk

king van dezen voll:etennoor:d. Iicn vztn hetr
schreel van Poelkapelle in clien tijrl het volgen
tle

te \\.est-Roozebeke,

burgerneester, van Roeselare hier heerr
gevoerl werd, en men hem in het huis van l{ot'tplines opsioot.

toen

was v(x)r de arrue dame een uitkonrst, want cctl
officier had zich niet gesciratLmcl haar te zeggen,

:

rr

Om tien nur kw-am

't

bevei ri Seitengerveltr

planzt auf ! rr l{et w-erc1 rnonc'leliug gegeven, c-rnr
<lat c1e Engelschen ons sigrraal kennen. Nocit zal
ik die gezichten vergeten, die woede, clie geslo
ten ernst, welke er op te iezen rvas. Ik werd ij:i
koud, voor de eerste maal piantte ik het staal rrlr

riiijn geweer met het v,oorbeclachte doel, rueuschen te dooclen. De laatste gedachten gelden
vrouw en kind, dan korrit 't kommando rr Sprung

auf ! Marsch, ruarsch, hurra ! r Veldwenerr zijrt
a1le droevige gepeinzen, plots zijn wij uit de gra
veri, naast rnij loopt ltlalte, rie speeknan, en s1aâl

rlof en eentonig op 't kalfsvel : trom, tront,
trorn.

'k Hoor niets <ian dezen eentonigen trornrnel'
el 't geknal der Engeische ger'veren.
Ik denk niets, zie niets. Tk ren slechts vooruit.
Eensklaps vatrtren me als de schelleri ran de
oogen" 'k Zie ongeveer 5 schreden voot mij een
slag

