I{et drama op
staresi<len

h,et stadhuis te Diksmuidè.

blik... <t Malte ! ) roep ik, . maar

de

brave speelman valt met een wee geschr-ei neer.
Elevige woede overvalt me en als in een pano,
rama zie ik alles wâ.t er gebeurt. De Engelsch
man sehiet nogmaals, nu voor mij, treft me echter niet, err met een qerweldigeÉ sprilng bgr ik

N'34.

over de loopgracht, verhef hoog boven 't hoofd cle
bajonet en stoot ik, ja, ik, <1ie geen vlieg kwaad

kan doen, 52 cettimeter koud staal, verzwaard
met een ge-wee! van 9 pond, <ien Engelschman
tusschen de schouderbladen.
Hij riraait nog eens rond, dan is

hij

dood.

DrE GROOTE OORLOû.

Meclelijden heb

ik niet, maar ik

ben ontnueh-

terd en kom tot bezinning en 't was tijd, want
de Engelschen schieten uit een 50 meter verder

gelegen loopgraaf zooveel ze kulrnen.
'k Spring dus iu de loopgracht bij mijn kameraden, die het vuur,reeds ijverig beantwoorden. Menigeen iag.er echter al stom en velen lvaren zwaar gewond.

De stormloop wâs voorbij. Weder bevonden
we ous in eeu loopgra,af tegeûover de Engelschen en 't oude spel kon vau voren af aan beginnen. D'ertig meter waren wij vooruit gekomen... )

En aldus ging het.Straks verloor de vijand weer
die 30 meter, en zoo schommelde de tinie heen
en weer, als ebbe en vloecl, maar de bres bleet
voor de heirscharen van den keizer geslotèn.
Hoefjes werdeu l4zaretten, waar merr operaties deed, waar soldaten stierven, die men dan
op de akkers of in weiden begroef" Overal ontstonden kerkhoven.

De burgemeester van Roeselare werd oa eenige dagen van die schandelijke behandeliug tocir

vrijgelàten. Hij keerde naar zljn stad terug,
waar hem echter nog alierlei moeilijkhèdeû zouden wachteu
Ook de kerk van Dadizeele, de vermaarde baziliek, waar zooveel bedevaarders naar Maria
l

kwamen, diende

tot hospitaal voot de

Duit-

schers.

Later verha"fd,e -en ons daarvan toeu wij het
vernielde dorp bezochten :
rr Ge hadt dat moeten zien n, vertelt me een
meisje. a T{oeveel Duitschers er in die kerk gestorven zijn ! Stoelen, banken, alles werd buiten
op een hoop gesmeten en dan stroo op den vloer.
En de gekwetsten kwarnen...
Wat er in die kerke geklaagd en gekermd en
geroepen is ! De dooden werden soms met muziek, maar haastig begraven. Als er wreed gevochteu wer.d, stakeri ze er dertig, veertig in eeu
put. En de plaats van den doode was. seffens
weer doo een anderen gekwetste bezet.
We hebben hier twee keer den keizer gehad.
Den eersten keer was het in Oktober 1914...,op
't laatste. Ik heb hem dan goed gezien, al pochten we niet op straat komen . HJj zat in een automobiel en is daar op 't kasteel geweest. Maar hij
bleef niet lang... Hij ging een keer over en weer
naar Becelare en zoo was hij aan het front geweest... <Morgen staat het in alle gazetten van
Dtritschland l, zei ons een soldaat.
Bn zoo hoor ik wat ik ook in Engelsche werken over den oor19g heb gelezen. We kunnen

hier dle beschrijving aanvullen. Dit neisje bevestigt wat Frederic Coleman, attaché van
French's hoofdkwartier, verhaalt in ziln boek
ru From Mons to Ypres >r. Van krijgsgevangenen
had men vernomen, dat de keizer te Becelare
was, op de laatste dagen van Oktober. Ieperen
moêst immers den 1 November Duitsch zijn. De
oppeiste krijgsheer zou door zijn allergenadigsten blik zijn heirscharen bszielen. Het waren
de vreeselijke dagen van den eersten slag om

Ieperen, toen daar, bij Becelare, Britsche kom'
pagnies tegen Duitsche bataljons stonden, die
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zeven, acht, tien aanvallen achter elkaar, cledefl,
orn den muur te breken... Wat heeft Duitschlancl toeu vreeselijk in Vlaanderen gebloed..
't Was op clezen tocht ook, dat men ons het
liiclen van pastoor Delacluse verhaalde, waarover

rvij iriervoren reecls 'uvaagden. Ziehier hoe rnen
mij dat gemartel beschreef, rvant het teekent de
stemrning, die in Oktotrer 1914 over Vlaander.en
hing, We waren op de I(leppe, tusschen Ledegem en Dadlpeele en vroegen daar aau €en vrguw
naar de lotgevallen van den pastcor:
tr 't Was een brave mensch lr, zegt ze me.

t Hij

was maar pastoor van een kapelle vroe'

ger dbor rijk volk gesticht, en hij moest

er

elken dag een messe lezen ter intentie van de fanrilie. 's Zondags gingen wij er ook we1 eens
naar toe... Dat mocht eigenlijk niet, want 't was
geen parochiekerke, ûraar meneere I)elacluse
was toch zoo voldaan a1s hij eenige menschen
zag. We gaan nÉulr 's pasters messe, zeiden we
dan... 't Was een fraaie man..,, maat een zwijger en hij kon heèle dagen voor zijn venster zitten peinzen of schrijven. Hij kwam ons wel eEns
wat uitleggen van planten en bloemen...maar ja,
w'en horken daar al niet vel,e achter. Ën dsn
kwamen daar a1 met een keer die Duitschmans.
Binst den nacht was er vele geschot langs de bane. Er zaten Engelschmans in de streke, maar ik
geloove dat de Duutsmans 't rne,est ruzie ondereen hadden.

De pastere was toch zoo benauwd. IIij had
een gewere... dat was z@ een. liefhebberije van
hem, want hij zou op geen vliege geschoten heb.bea. En als de burgerwacht ingesteld werd in
't begin van den oorloge, gaf hij dat gewere aau
ûreester D... en clie bracht het hem nu weere.
NIaar hij zat daat zoo mee verlegen en kwaur er
mee naar hi€r geloopeu en vroeg aaï m'n man of
hij het wilde in dragen.
ru Ge ziet dat van hier l, valt nu de echtgenoot
in. < Ik zou nog met dat gewere naar Darlizeele
moeten gaan en er liepen al Duutsche patrouil.'
le's... Maar ik stak het toch weg iu den grond

en

'k lei er steenen op....)

Zee, de pastere was stijf benauwd lr, hernam
vrouw. t l{ij en dierf 's nuchtens z'n meË81
niet doen... Daar kwam een officier met soldateu
van den Kezelb,erg. Ze moesten meneere Dela.
cluse hebben en ze çleden hem mee. Ze sloegen
hem en stampten er op... Hij was moeilijk ter
gang en 'k zag hem daar met zijn aangezichte op
de steenen stuiken. Ze stekten hem met de bajonette en zijn wezen was vo1 bloed. De Duutsmans beweerden d t hij gespionueerd had... Den
avond te voren was de pastoor heel onrustig geweest en hij liep van beneden naar boven en van
bovEn naar beneden en ze moeten het wiggelen
vau zijn iichtje gezien hebben... Dat was teekens
geven aan d'Ëngelschmans ! Och lleeie, ze sloegen hem toch zoo,... En hij zei niets... hij zweeg
maÉrr, liet ze doen en keek naar omhooge, precies
of hij heel, heel verre zag. Zoo deden ze hem mee
naar Dadizeele, en dan naar den Kezelberg, en
ze bouden hem dan aan een karre... Hij koql zoo
rap niet mee, vlel, sleurde over de straat, kroop
weer rechte... o, 't was zulk een martelinge. En
<<
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Ik.heb er menigmaal gedwaalcl. Nu loeide de
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clood cloor die lanen en dreven. Doffe bijlslagen,

niet van houtvesters, maar van soldaten,

velderr boomen, oude kloeke boomen, reuzerl. En
de sùammen "werden opgestapeld tot hooge borst-

weringen.-n{iiar ook bommen, door de kanonnen afgeschoêIr, rukten takken neer en deden
sterke, reehte boomen wankelen en zwijmelen
en dan cfmverre storten.
Over de spoorlijn rolden gepantsercle treinen,
w:aaruit ook de doocl 't leven van jonge, kerngezoncle"mânnèn belaagde. I\{itrailleusen onder de
vergeelde blacleren verborgen, spuwden met
helsch geblaf hun moorddadige kogels weg.
En uit die bosschen kwamen gewonden naar
Roeselare en naar Ieperen. èn vervoerden wagens, gemaakt voor vreedzamsn landarbeid, hun
treurige. vracht.Onder de vallende, reeds rottendle
blladeren, ' rverden orrtijclige dooden begraven...

Latér ààl"het landvolk elkaar die graven toonen
en menigeen, die er 's avonds voorbij moet, zal
er weemoedig 't Kruise des l{eeren slaan en een
gebed prevelen voor hen, die hier hun zoo nuttig leven moesten aIleggen.
Eer we dien eersten veldslag van Ieperen verder beschrijven, moeten we naar den IJzer terugkeeren, want nu de Duitscher zijn plan bij Roeselare-Poelkapelle mislukket zag, zijn plan om
met enkele stooten door .te breken, begpn hij
zijn zwarcn druk meer Noordwaarts uit te oefe'
nen. D'aar immers stonden bleshts de Belgen, een

afgemat, uitgeput legertje, zonder zware artillerie, met gebrek aan muuitie... Daar dus moest
de iinie spoedig bezwijken en bleef er, groote
kans oln toch nog door de bres te stormen en
de Kanaal-kust te bezetten.

Het tooneel van den strijd in den Westhoek
van Vlaanderen.
we hoorden in lange niet meer van hem.

Hij

is

<lan in Kortrijk losgelaten, maar mocht niet weere keeren. Hij is daar in een gesticht gaan woûen,
bleef ziekelijk en stierf in 1918. 'k Heb hooren
vertellen dat hij zelve nog zijn doodssantje opge.steld heeft. Ik had er geeme een van gehad,
nraar 'k kost er de hand niet meer opleggen... l
Zoo was het einde van derr geleerde, die u zo<r

cliepzinnig sprak over muziek en kleurerl.....

Honderd jaar later wordt

hij

misschien als

een mystieker vereerd.

De Duitschers en Britten streden weldra over
de gansche liuie. lVlen voerde zwaarder geschut
aaû en gepantserd,e treinen. In de oorlogsberichteu sprak rnen voortdurend over den weg van
Roeselare naar leperen.
Er zijn eigenlijk twee wegen, die Roeselare
en Ieperen verbinden: eeu die bijua getrouw de
spoorlijn volgt over Passchendale en Zonnebeke,
en de tweede, welke over een heuvelrug loopt
door West-Roozebeke, Poelkapelle en St. Jan.
A1 die dorpen werd€n nu in oorlogsLelegrammeu
genoemrl; sommige verkruimelden in puin. Tal
van schilderachtige hoefjes, wèlker bewoners
steeds met de voorbijgangers een welgemgend
< elk'nen goën dag, îisséld"n, ïvaren io vlam'
men opgegaan en in 't puin van menigen stal lagcn schapen, geiten err koeien verkoold.

Langs den eersten weg zijn dichte'bosschen.

vII.
De Diuitschers naar Diksmuide.
Hun optroden te ftrandzame, Wercken, -Beerst, Vladsloo. * IIet pesthol van Eesson.
- To Woumon.
De beschieting van Dlksmuide.
-.
Eerits-aanvallen op do itad.
De bewoners van Diksrnuide werd.en wel diep
verwachtingen teleurgesteld, to€n na
dien Maandag met het beloofde offensief, op
Dinsdagmorgén reeds vroeg' grânaten in'huà

in hun

stedeke vielen.

Officieren waarschuwden de burgerlijke overheden en de inwoners met de weinig geruststellende woorden:
< D'an men vluchte ! De Duitschers zullen cie
stad aanvallen. l
Ja, het pffensief was mislukt en eensklaps lag
D{ksmuide in den vreeselijken strijd. Maar niemand kon nog verrnoeden, hoe erg het \Morden
zou, en al trokken er wel veel inwo,ners heen,
toch bleven er niet weinigen, in een laatste poging tot bescherming van huis en have en uit
aanhankeiijkheidl aan hun grond.
Ja, de Duitschers rilarer in aantocht. Ze tækcnden ook in dit gerleelte hun weg met blo€d

--
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Puin der kerk van Eessen
L'rr vrr.ur. 'fe Handzane vermoordden z.e den
ilurgemcester Ampe, die aan de deur was komen
zien cu niets misdeed of geen enkel nijdig woord
strirak. Ziju gezin zat in den kelder. Nabij het
statioll drevEn ze weerlooze mannen en jongelingen voor zich uit. Een officier huilde dat zij
franc-tireurs waren. Dan werden er vier uitgel<ozen en zoo schandelijk vermoord, dat men latcr bij het openen der graven, de dorpsgenootên
bijna niet meer herkennen kpn. f)e martelaren
legen nog geboeicl en zoo hatl men hen geslagen,
gestoken, gebeuld en eindelijk afgernaakt.
l)e rvoeste benclen liepen den ganschell otll-

trek'af.
'le Wercken hadden ze tegenstand van Fransche soldaten ondervonden en wreekten zulks
ook hier op c1e bevolking. Dertig huizen ongeveer gingetr in vlammen op. Twee jongelingen
van Ardooie bij Roeselare, ciie op hun viucht
niet vercler gcraakt waren en op een hoeve schuilden, lverden met den boer en tr,vee werklieden
met bajonetsteken vennoord.
Te Beerst zaten dertig burgers, manuen, vrouwen en kinderen in een gracht tusschen het dorp

cn clen lJzer, op de wijk Beerst-Bloote. Er was
voor hen.geen andere dekking in het vuur van
Ilelgen en Duitschers, dat hier elkaar kruiste.
'l'lvee clagen schuilden de ongelukkigen daar.
De honger dreef hen naar een hoefje. Hier zou
ulen wat aatclappelen koken. De Duitschers zagen den rook uit ciEn schoorsteerr komen en slopen naar het gebouw, meenend dat daar spionnage bedrevan rvercl. Teneincle de lieden uit cle
rvoning te jagen, staken ze cleze in brand.
Lle verschrikte menschen vloden gillend naar
buiten, maar cle wilde soldaten lagen gereed om
,:i: iren te vuren. Schoten knalden en dadelijk
daarop klonken doodskreten. Vier vrouwen wcr'

den aldus gruwelijk vermoord. Een officier liet
toen de moordpartij oph,ouclen en srielde naar tle
verschrikte groep toe.
rr Gij zijt spionnen, ge helpt cle Belgen,_ claar
over den Ilzerl. > riep hij dteigend.
De molenaar Blankaard betoogcle, dat zij allen
weerlooze vluchtelingen waren, clie zich verbor-

gen hadden voor het ge'schut.

ÙIen voerde clan cle ge'vângenen naar het clorp,

scheidde hier cle

nlallllell van cle vrou\ven

el1

kioderen, welke rur,v naar Couckeiare, een clorp
ruim een rlrlr meer achterwaarts, rverden 'gestuurd.

Intqsschen harl cle vijand ook te Beerst zelf
woecle bot geviercl. Burgemeester Coenc
was, evenals een aarrtal zijner dorpsgenooten, uit
de kelclcrs gehaald gelvorden, waar z.ij zich voor
het geschut hadden verborgen.

zijn

<t

Gij hebt op otls geschotetr I u luiclde natrlur-

lijk ook nu cle betichting, gevolgcl door cle beclreiging : u Ge worrlt allen gefusilleerd. l

De heer Coete nanr het woord, maakte ziclr
als clorpsoverste bekeucl en vroeg clat rnen de
huizen zou onclerzoeken, om te zien of er ook
wapens verborgen waren.

't

I)e burgers werden dan vrijgesteld. Brgsl $r6s
vergaan met clen boer, Charles Goudemaker.

Hij err twee landbollwers van Vladslc-ro, vader en
diens getrouwcle zoon Ronunelare, wer<len door
een l)uitsche bende rneegevoerd.

De ellendelingen behoorden zeker tot

de

slechtste elementen vân het leger, want al het
beestaclrtige moest in een mensch woeden, om
alzoo naasten te behaudelen gelijk zij het met
cleze drie do'mpelaars declen. Ze sloegen en
stampten, wierpen hen ten groncle, j,oegen hen
weer met de bajonet op, stelden ze tegerr den
muur, <lreigden te schieten, veratrderen huu

*

plan. Drie dagen cluurde deze foltering.
burgers die Goudemaker
g_etuigden, dat

't laatst

De

gezien hebben,

hij bont en blaulv

geslagen wgs.

Ten slotte we(den de clrie rnartelaars achter de
lierk dood.geschoten.
Niet ver van daat iraar Keiem op, ve'nnoordde
ruen een zwakzinnigc vronrv, die uit Vladsloo
gerrlucht \Àras en de soldaten betlreigcle zonder
rTat zij rvist wat zij deed. Eerr rnan uit Leke, die
op dezelfde hoeve gevlrrcht was, onderging ook
dit lot.

Basiel Brulvaen en zijn ll-jarig d,ochtertje
vluchtten van Beerst lve€f en werden door. kogels
gctroffen en ermgebracht.
De Duitschets zr.rchten uaar deu pastoor, cleu
eerlvaar,-len heer Hoet, ruaâr deze n'as tot ziin
geltrk gcvlucht.
I)e gansche farnilic l)eseck, 1uâ11, vrouw en
ilochter verlorel het leverr. À,lirrstens vijftierï
rrrenschen van 't lileine Ileerst vielerr aldirs a1s
slnr:htoffers der lJuitsche teffellr.
De soldaten clreven de bewoners uit cie huizcrr.
Zoo teltelde ulrs ccn gez.irr
r \tr/ij zaten in den kelder. De kerk u'as afgebrancl en veel huizen vlarnrler. We hoor<leu c1e
grarraten l-rarstcn. Er warcn bondgenooten uit
Dilismuidc .gekomen en zij iradclcn rlct lluitsch
rnan wcggeborstelrl, 111aar voor l1iet lang.
De vijan<l ii.uarn drrs tc,r'trg crr wij moestcn z.i.i rr
r..,oecle o'ndergaan. We hoorden c1e soldaten ons
u.inlieltic plunderen. Ze wierpen suiker, meel en
luurlcre n'aren de straat op. Dan clrer,en ze ons
rraar bovcl. 't \\ias te.qen den avond.
r< .r\llez, ruooft l, schreeutrrden ze. rr lin ge
liomt irr tirv huis niet meer terng. Wij zullen rvei
iu uw beclden slapen. l
Ze spotten nog met ons. Door de ciuisteruis
nroesten we met cie kincierkens heendoien, tot we
:

hij

Couckelare een onderdak vonclen.
's \trr-oensdags avonds, derr 21", was de gansche
dorpskom op die r,vijze ontruimd. Alleen eenige
oucle lieden.blevcn, en clan gevangenen, onder
meer cle groetrl van Bcerst-Bloote,waarvan er verscheiclenen mishanclelcl en gewond werclen. ))

Nog een dorp, dat ten ondergang

gecloemcl

ivas. Ais puin zouden c1e burge'rs het slechts terug zien. Beerst wercl een punt op 't front, waar
a11es sterven moest, c1e boomen, de hagen, waar
c1e grond omgewoeld ging rvorden en Duitsche
sotrdaten hun leven laten zouden.
Bven meer naar achteren was Vladsloo tot lretzelfde lot gedoemd. Men bracirt er cle laatste bur-

met ketenen twee aan twee geboeid naar
Torhout. Die behielderr tenminste het'leven, terwijl veertien ber,voriers neergeschoten werden.
Ja, ook in dit de'e[ van West-Vlaandereri, tegen
het front aan, woedde de moordlust, terwijl
's av,onds de hemel van'al1e zijden rood was van
de branden, \/e1ke tot ver in 't ronde verkondig'
rien dat er hier een schrikbewind heerschte.
Maar 't ergste moest Eessen het nog ontgelden. Dit dorp ligt tegen de spoorlijn, op drie
kr,vartier gaans van Diksmuide. Te midden der
huizen rees de zware toren op, waartegen .de
oude, schoone kerk leunde.
Bij de voorposte!-gevechten, .hadden de troegers

il,Jô
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pen vâr1 den keizer hier reeds zware vetliezen gë'

leden en tegen het bedehuis was eerr kolonel geciood.

Was iret daarom, dat de solclaten ais woestelin-

gen binnen stormden, de rarrren en deuren lter'
b'rijzelend, brand stichtend en vurend op a(ule,
onschulclige burgers

?

Sla het boekje open ( I,e martyre tl'Eessen r,
waatin Rijckmans het dagboek van nreiuffer Cos-

tenoble rritgeeft.

Den 20! Oktober wercl Eessen gebombârUit instortende huizen rrluchtten de bewoners naar de brouwerij van Costenoble. Solclaten stormden binnen en huilden:
rr Bandieten I Moordenaars I Gij hebt geschotr

deerd.

ten. l
XIen antwtrordt dat men g'een wapens heeft.
ir \,Vaarom zijt gij hier? l
rt Onr veilig te zijn rroor de granaten. rr
tr Gij hebt geschoten ! De handen o'rnhoog en
naar den koer ! l
Daar ontstaat een verschrikkelijk tooneel .Dc
ûrânnen val1en op de knieën, en vragen oil g..c-

nade; c1e vrouwen, met kinderen in tle arrllelr,
srneeken het medelijden der monsters af.
litra een levenrlige cliskussie. luisteren cle solclaten nâar de smeekbeclen der

rnoeclers.

I)eze mogen terug naar den kelder. De mannen
'lvorden echter op c1e straat gesleurd en afgetast.
Natuurlijk vindt rnen niets verdachts en men

laat hen terug gaan, onder beve1, dat ze dcurer
en venstets openen en licht maken rnoeten.
Blij dalen ze weer in den kelcler.
rr l{ier zijn we toch vrij ! I toepen ze.
Maar nauwelijks zijn dc laatsten weer binnen,
of de Duitschers schieten in <le woning. In clen
kelcler hurken de ongelukkigen in clen versten
hoek. De deur wopdt geopend. \À/at gaan ze nr
doerr ? Weer werden_ de mannen naar boven gedaatr.

Ben zoo,n van clen brouwer is gewond achtergebleven en zijn zuster verzorgt hem.
< Wat doet ge daar? r vragen soldaten.
< Mijn broer is orgesteld en kan niet gaan ! l
'<r

Neen, neen,

hij is het, die op onze ctrappere

s.-rldaten geschoten heeft.

l

De gelvonde wordt naar boven qehracht. l)aai
wachten de andcren, met rie harrderr otttltcoe rr1;

hun lot.
De kommanclant gebieclt te Schieten. De

solt1a-

ten vuren in de lucht.
Dan moeten de mannen op iooppas heeri en
\,vee'r renne1l, terwijtr de Duitschers staan te lacheu en hen uitschelden voor francs-tireurs.
Een tweede zoon van den brouwer zegt, dat de

inuoners hun weinige wapens afgegeven hebben
en <leze in het huis van den burgemeester verzamelcl zijn.

Hij

is bereid et den kommandant heen

te brengen. De overste en eenige mannen gaan
mee. Te vergeefs belt rnen. De deur worrlt ingebeukt.

In de voorkamer liggen inderclaad de wapens
ordelijk geschikt, elk met het briefje van den eigenaar.

D,aar

valt de blik van den kommandant

op

*ru1 .De pastoor, de heer Boutens, was reeds gevan-

kelijk naar Ichtegem gevoerd.
Eessen was nu een oord van verschrikking.
Niet alleen was de dorpsplaats een brandpoel,
maar overal in 't ronde woedden de vlammen,
naar Keiem op en Beerst, te Vladsloo, te 'Woumen en boven D[ksmuide zelf waggelde de rosse
gloecl.

De kanounen bulderden maar, granaten barst'

ten. D'aa,rtusschen hoo de men het getiktak der
machinegeweren en de schoten, het fluiten der
kogels, want niet ver van daar waren de legers
op elkander gebotst en van'Woumen tot voorbij
Beerst, dus in een kring om de stad, betn"istten
ie elkaar hdt zoa veege Diksmuide.
fn dat strijclgewoel ook waren vluchtelingen
verdoold'geraakt en ze schuilden in putten en
achter mijten en zaten met den angst van ontdekking ôp 't lijf.
D'e Duitschers dreven cle burgers van de brouwerij naar de hetberg van Bossuit. Hier rnoesterr
ze in de gelagkamer wachten, onder to'ezicht van
vier bewakers, welke hun toch verlof gaven te
zitten.
Maar daar trad hun beul weer binnen.
rr Niet zitten t r huilde hij. rr Recht staan I
7-wijnhonden zijt gê, francs-tîreurs en moordenaars !rr
Eensklaps greep

Onze Koning met generaal Joffre in een
West-Vlaamsch drxpje achter het front.

eenige Duitsche geweren en militaire vesten.

\Mat is dat? r huilt hij.
't fb heel eenvoudig. Ër hebben hier solda:
ten gelogee,rd en dit achtergelaten toeo ze op 77
Oktober vluchtten. l
rr

<

,r".n, gi; hebt ze laf vermoord en zult
die misdaad duur bekoo'pen.l
a

lrTeen,

.W'aanzinnig

gebiedt de overste de
woning, de kerk en een veertigtal huizen met
naphta te begieten en in brancl te steken. Buiten
het dorp moeten een dertigtal huizen en hoeven
van

raroede

hetzelfde lot onclergaan.

En onmiddellijk laait van alle zijden het vuur.

Dikke rookwo,lken, waaruit duizenclen vonken
Spetteren, stijges omhoog. Menschen \ryeeren ert

jarnmeren, soldaten huilen, geweren knallen.
't Leek wel 't einde der v'ereld.
De mannen moesten lalg op den koer blijven.
Sommigen vielen van vermo,eienis neer, maar
werden rnet schoppen en zweepslagen weer over-

eind gejaagd.
De reed's gewonde zoon van den brouwer, A1beric Costenotrle, wercl geheel afgemaakt. Een
kogel velde hem neer. 't Lijk rnoest daar blijven
liggen.
Soldaten beroofden tal vanEeeaenarefl vân hun
geld en ho'rloge.

hij een kruisbeeld en hief het
irr de hoogte.
<Ziet dat aan !r vervolgde hij. tr't fs ttoor
't laatst ! bereidt u tot den dood ! l
En hij slingerde het beeld van den Man der
smarten op de biljarttafel. Dan ging hij heen.
Welk een nacht voor a1 die rampzaligen !
's Morgens werden ze op het kerkhof bij de
brandendè kerk geleid. Dat leek nu zelier een
voorteeken van den dood.. En om het nog meer
te laten gevo,elen, hoe nabij hun laatste oogenblik ko r zijn, tierde de kommandant, dat ze rna t
een laatste getretl o,f akt van berouw moesten bidden.

Men plaatste hen tegen den kerkhofiluur.'IIet
regende rzonken rtoo'r de voeten.

Nieuwsgierige militairen kwamen zien. Achterwaarts weenden en kermden vrou:wen, die het
gevaâr der beschieting en cie Duitsche moordwoede trotseerden om het leven van een vader
of een man te bepleiten.
\M'elk een foltering om die laaiende kerk van
Eessen

I

et toch, tlie het
gelaat afwendden om hunne tranen te verbergen"
Anderen daarerrtegen spotten en scholden. en in
den gloed van den brand zag men hun grijnzend
wezen als dat vafl een duivel.
Vele burgers zonken neer, wierpen zich op de
knieën, kropen weenend, rond, betuigend hun
onschuld, en smeeke:rd om hun leven. D,e een
gewaagcle van zijn vrouw of oude moed,er, de ancler van ziin talrijk gezin, en de kommandant geOnder de soldaten waren

noot van dit schouwspel, 't bewijs van ziin
macht, de bekroning van zijn ruwe ruilitarre
trots.
<

Al

moordenaars, laffe francs'tireurs

I u bul-

-5S6schers zagen het en schoten naar de weerloozen.
rr Mijn vrouwe, boer Maes, en twee kind,eren,
zijn maarte, de twee meiskens die bij den pastor
dienden zijn vermoord. En anderen ook nog van
den wagen. l
De man overdreef niet. Zoo was het inderdaad
gebeurd. De heer Jules Maes was schepene van
Eessen. De ongelukkigen waren van clen wagen
gesprongen. De weerloozen schuilden dan otrcler

Wat er van het.bloeiende West-Roozebeke
overblijft.

hij

nog steeds. En nu deelde hij slage,n,
uit, want 't was voor hem maar als
vee, dat daar stond of kermend aan zijne voeten
derde

dan schoppen

kroop.

Eindelijk zond hij de maunen naar den brorlwerij-kelder terug.
Op de binnenplaats lag nog de arme doode,
Alberic Costenoble.
En met het beeld vau dien vermoorden dorps.genoot, doken de ongelukkigen weer in hun
schuilplaats, angstig dat deze vrijstellirg slechts
eeir voorloopige was.

Kon ik maar vluchten

!r

dacht menigeen.
Maar rondom stonden soldaten, voor wie eeu
rrrenschenleven gçen waarde scheen te hebben,
en die het op de weEllooze burgerij wreken wilden, dat een kolonel, en zooveel makkers door
tr

Fransche

of

Belgische soldaten neergeveld wa-

ren.

I),aarna zochten de Drritschers cle nog elders
verblijvende inwoners op efl brachten ze allen
naar de brouwerij, waarvan ze nu een gevange'

nis wilden maken, om de Eessenaren beter te
kttnnen bewaken.

Ze ber,veerden, dat deze clo'or spionnage hun
eigen leger hielpen.Door dezen maatregel zo,uclen
ze dat beletten.

Zæhootde mer:r in de brouwerii wat er verdet
in de gemeente gebeurd was.
Daar kwam een arme vluchteling.
rr Achille Cipier I r (1) klonk het.
rr Jozef-Maria toch, mtn arme vrouwe I rr jam-

merde

hij.

Waar is ze? l
rr Wat is er gebeurcl? rr
l{aar de man kon op <le veie vragell nog uiet
antlvoorrlen, hij gaf 't kindeke aan ecn meisjc
o\rer en zakte tegen den muur, waar hij lag te
snikken en te jammeren, en men hoorde tussche.tt
ziin weenen slechts den herhaalclen kreet ;
rr Mijn ârme vroiuwe is clbodgeschoten ! rr
\\/at later vertelde hij meer.
\.rerscheidene dorpelingen hatldeu op den r,r'agel1 \'an boer I\faes r,villen wegrijden. De Duitrt

1) Eigealijke naain : Serpieters.

het voertuig. Ifet hielp hun niet. \ÀIdl<lra lagen
claar op den weg.elf rloo,clen. En tusschen de 1ijken kreunde een tlochtertje van Maes, dat twee
dagen later geu'ond, mâar nog lertentl gevonden
wertl. We zagen het in 1919 terug. Het kincl is
nog altijd zeer zeîvwàchtig. De vrouw van Maes
rvas langs een andere richting gevlucht, maar
wer<l toch vermoord.
Serpieters vluchtte rrret zijn kind door de vel.
clen. Hij vertelde dan ook:
,r Ik kroop door''t aardappelloof lijk een slakke. 'k Had 't dutske van mijn kind mee.... Zoo
zagen ze me niet... Anders u'are ik er ook aan geweest... O, 't zijn razende duivels... tt fs aan
Ecssen -Kapelle sebeurd. Volka ert en z,ijn schoon

broet zijn ook clood ! l
,, I)ie ook al ? l
i, Ze 7asefl bii Becu aan elkâar gebonden
clen mesthoop. En Maes' vrouwe ook ! l
rr'We moeten eir allemaal aan ! rr kreet een

,

-

of-r

de,r

aanwezigen.

Nog slopen cr gedaanten binnen, schuwbevencl onder den indruk van heviqe tooneelen. En
ieder was een bode van gruwelen.
Ilitenhoven was op den weg van Prikkeboom
naar Diksmuide eerst gewel<lig geslagen en dah
cloodgeschoten.

De Duitschers hadden

bij Tuitens'

bakkerij

een hdlm en eer bebloetle vest gevonden. Zewill-

rlen rriet gelooven clat llitenhoven een gewoncl

solclaat hatl moeten vervoeren met 't rijtuig van
rlen bakker. Die helm en het vest waren van den
gekwetste. Wat hielp het, clat alles te zeggen?
rr Francs-tireurs, mooïdenaars )), antwoordden de

rvoestelingen, die alleerr aan burserhaat wilden
gelooven en daaron niet onderzochten.
Alois ïVevne en ziirre vrorlw waren op straat
vermoortl. Als de soldaten maar een burger zagerr, losten ze.een schot.
rr'We moeten er allemaal aan ! r herhaalde een
doffe stem uit den hoek.
Ê,r zaten nu 22 mannen en 40 vrouwen in den
keider: cler brouwerij.

fn 't geheel bleek het rlat ruim vccrtig rlorpeliugen omgebracht 14'âren gervorclen.

Altijcl maar meer ge\zângeuen wercletr er in clc
hrourverii gebracht en welclra u'aren er ruim
500

|

Ze w erden van <iichtbij be'"vaakt. De Duitschers

of maakten
z.emet nettedraad af... en in tt eerst verboden ze
c1e gerrangenen zelfs buitcn aan hun natuurlijke
behoeften te voldoen.
In den orntrek dwaalde 't vee, dat talrijke bonte vee clezer welige streek. Eenige burgers mochten tocn de ko,eien gaan melken. Dat gelukte en-

metselden vensteropeningen dicht,

-

\lrtt tlcti lJ'r.cr', it't

l1)ll. - l)t

llt.lriis, lrt 1ltt tt:r,ltlts, tlic zich

op grootr,rr :rlsllrrrrl

kele rlagen. I)c:rrrrre beesten lictcn rlc nrtrrst'irr. I;
nadgren, nra?rr \vcl(lrâ werdcrl ze wiltl r'loot. rtl lrt i

bntllortl ovt:r <lt'
velden tot ccn grauaat of 't schot vln t'clr l)rrit

oorlogsge\À'cltl crt storrlden ze

scher hen neervclde.

In de brouwerii lverd hct eerr c'llc'ntlis lcvcrr
l)e ouclsten lagcn in tlen kelder. Drr:rl liu'iitrtlt'
rle negentigjerrige vroul \\r..., dic in gccrr ticrr
iaar meer uit hââr rvoning was gewccst cn r'vcli<c
lr)cil nu op haar lnatrâs cloor een raarrr lrirrrrcrrgc

;rclt1, t ttit

. Daar iiltlt rrr lio.rl\ \'l()nr\ \ . ll . ,
tien ntintttt tr rr:r lr:urr l,t lrrllirrg irr ccrr
beci<1c'zak gcwililit'lrl, lrt r rr':r:rr Is vocrlc.. f)aar
krcttnden grijsaarrls trr st'lrr.t'irlt,rr.kontlcn.
zuigcliugerr
si.'lrovc;t

al claar

('lt'tr.t Jongcns

lta'.1

<lic- mcrr

die cle nroeders ni('t q'('l()( 11 vot,lcu
Idio
ten -ctaarclen <loi '"'oor zit'lr rril ...
Itr dc rnottterij c'rr o1r rlcrr zolrlcr,rr-ik z:ltcn z.<:
samengchooyrt, rlr sl:rclrtolk'Ls van rlc Duitscht
du,inglanclij.
't \,'oedsel was st'lrir;rrsclr lrr et.rr rnrrirrt<l lijrls

zfl rlililr iils rnct r o( ilr ()\'( t lit:trltlctt, tlr,t lt c'ttt t'lurt;qt r n
$"' "ten vtx.rluiI, It r u'i il, lrt'llurs ! t'elctt t lttt lt.'tt vltllctt

\\ (

5P,?

rl)(rr rlcri viiurrr'i

rlt l)uitschel-s grcll vi iitrr lrto,r,l(lr SL.q(
n 'l li,rtr lritl nict scltt'lt'tr ol {l(' !( \'illlgr'11('n

Irt lrl,t rr

\'(

--

Itrr111,1'1 l.'11.'1t.

lloorlstcus lictett zt cnlicl(ll tot in tle rcerls
rlr,or sol,llrtr.'tt gel)ltln(lcr(l( ltttizcrr nlrt icr:cls
rrrirlrit'lt'tr tc.zocken, en zo{} \'()ll(l nl('n toch'tlat
tttt't'l l)r' lrll<licrs ondcr (lc olrr:t'slr-rttncrr hakten
'ianrr zrtinig
lrt <xNl, <lrrt ttrct stukjes vall t'L'li lillg('r
lit'rlt'r'lrl r,r t'rtl.
Irr rllit' f<>ttrttiz.crr kooktt ruerr koifit iriu.r.ial)

1rt'lt'tt ctt s(r(t). I)rtr.aiirdlrlrl,t.lrrr u?t-{, I)cr irrit.rirl ,

't

rlaÉleliilist'lr r-lrntsorrr...

()f

r.crr sclreirje

aar<l

irl)l)cl('Tl ilr('t sorl) tot (,cn starDyrpot gcko,okt.
Dc dorrrlrclaars nâfilell hct loetlscl in de hanrl
p:rlrr, irr ccrr rrruts, ccn lcclige korr5L'p1'an,1.,os, ul,
cetr lrluuliic., t'crr tc1loorscl'rc'r[, cn r,r:tslr>ndcn het

gretig.

I)c tloclrtcr cll rle ;/-()()lr-s varr Ct-rstcnr.rble lriel<lcn
lret tocziclrt, rlccltlen tle, slrijzc uit en bernoedig
tlen rrog lrurrnt' lotgenooten.

-æ8Een walgelijke geur walmde door de vertrekken, clie niet gelucht konden worden.
Kindsch geworden ouderlingen lieten hun
o'ntlasting onder zich loopen op 't mul gewo,rden
stroo. Br ontstond buikloop. 'Wasschen kon men
niet, want men mocht gecn voldoende water ha1en. Ongedierte plaagde de ongelukkigen. En
clag aan dag kroop voorbij, zonder uitzicht op berrijdins !
\tr/ant de vijand had besloten hen hier te hourlen, to't Diksmuicle gevallen was. We zullen zien
hoc clat duurcle tot L5 November.
't Volk noemt nu deze brouwerij (ze wercl iater bijna geheel doo'r het geschut vernield) , rr iret
pesthol van EessEn. l
En zwaarder wercl het lijden in 't pesthol der
brourverij, waar de opgeslotenen zich nauwelijks
bervegen ko,nden, honger leden en stiklucht inademdEn.

Toen begoarnen er gevangenen van ellende te
sterven. Dran haaldEn eenige mannen planken
rran de binnenplaats, timmerden een kist en
brachten den cloode weg naar 't kerkhof.
Dat rnocht utel van cle Duitschers, en melr
vroeg'zich waarlijk af, of de beul van Ëessen de
hoop koeste'rc1e dat allen wel bezwijken zouden.
\\re zullen naclerhand vernemen, hoe het dezen
rampzaligen vercler verging.
r\chter Eessen op 't Roggeveld hadden de
Duitschi:rs in hoeven lazaretten ingericht. En al
dadelijk vloeicle er een stroom van Duitsche gewonrlgn heen.
Nu moeten we nog even een ancler deel der r.ijancle{ijke linie beschouwen.'
De rrijand bezette met.een dichte troepen-nassa clus al c1e clorpen, die hij rond Diksmuide be-

teiken kon, Aldus verscheen hij ook spoedig te
Wounren, de eerste gemeerrte op. den weg van
Diksmuicle naar Ieperen. Aan Jonkershove kwaûren eerr tiental burgers om. Op 't dorp zelf
schoot merl eeî hagelbui kogels af; een jongeling
en een meisje, die op straat waren, werden alâus
gerlood.
Tusschen 'W'oumen en Diksmuide stuitten de
aarrrukl<ende benden op hevigen weerstand van
de onzen en cle Fransche fusilier-mariniers. Zij
konden zich nog meester maken van het kasteel

van ridder lfenderickx, welk gebouw

in

hun

'hanclen zooln geduchte sterkte werd. Maar aan
het kerkhof bleef geruimen tiid cle linie schomme1en.

Zoo vormclcn tle belegeringstro'epen een kring
rran Worrmen over Eessen, 't Kanaal van Hanclzarne. Beetst tot Keiem roncl het fJzerstedeke,
rlat tocir geen rnoclerne vestitrg rvas, slechts een
open plaatsje, hetlvelk in vredestijcl zelf nog geen

garnizoen telde. Daar nu stelcle de vijand zijrl
zrnraar geschut ofr en Dr'ksmuicle lag aan de monsterkanonn en overgelevetd.
f)it etvoeren dè bewo'ners clrts dien Dinsclagr\rorgen 2O Oktober. En al daclelijk stoftten daken in, botsten gevels neer, vlogen de keien uit
tlc straten cn vethieven zich vlammen, die rvijdet
err rvijder om zich heen grepen. Een verschriktc
rnenigte rende naar de Hooge Brug, den eeni€ren
uitrveg naar Veurne-Arnbacht.

Maar,zooals wij reeds zeiden,bleven velen ncg.

De politie-kommissar-is Focke, zorgde dat menschen uit getroffen huizen in sterke kelders werden geleid, o.m. ond'er 't stadhuis of onder brouwerijen en kloosters, want al spoedig ging het
gewel.dig in het stedeke toe.
Ziehier eenige tooneelen van dien dag, geteekend in het treffend werk van M. Baulu: <r La
Bataille db I'Yser r.
rr D,e Groote Markt rverd in 't biizonder bestookt. Elk oogenblik verdr,veen ze al sidderend

in lret gewelcl' van een zwarte wolk, cloor vlamnren verlicht, rvaaruit ze dan \ryeet: te vo,orschijn
kll'am met een droevig uitzicht van vernieling;
reeds maakten hoopen steenen en pannen en bal-

ken den doortocht moeiiijk.
Tegenover het stadhuis bij de herberg de Concorcle, speelde een muzikant, op de saxophone,

bij een fusilier, toen een granaat, die op een meter van hen terecht kwam, den matroos op den

slag doodcle en de beicie beenen van den muzikant verbrijzelde.
De weinige voorbijgangers waren haastig de
Concorde binnengeloopen waar de muzikanten
van het 12" voetvolk hun vleesch braadden en
met fusiliers koutten, Het was bijna middag en
cle toestand scheen steed's nog vreeseliiker te
n'orden.

Naar Zarren op hoorcle nlen op dat oogenblik
cen hevige fusillade: het was cle achterhoede
van de Fransche ruiterij, die terug geslagen
werd.

Ten Noor<len klonk een langgerekt geroffel op
den IJzerdijk.Bij elke ontploffiirg schommelde dc
rie stacl op haar turfachtigen onclergrond.

Het regent flink r zei cle muzikant Leroy tot
waardin van het koffiehuis de Concorde. <Laten we traar dsn kelder gaan ! rr
Dadelijk bevonclen zich oncler <1e gervelvetr
zestien muzikanten, twee kinderen en de hertc

cle

bergierster. Daar bij deze laatste de tanden klapperclen, zei een om tle vrouw gerust te stellen:
< Wees niet bang, madam, binnen vijf minuten za7 alles over zijn. n
Die rn'oorden waren pas geuit, toen een granaat den buitenmuur als een blad papier doorboo'rde. en in clen kelder kwam ontploffen. Eerst
rverclen allen tegen c{en muur geslingerd of op
tlen grond gebogen... maar weldra klonk uit het
puin een lâng gehuil van ontzetting en angst op;
lieclen, die sle'chts een treen of een arm meer hadtlcrr, r1e oogen uit cle kassen, hieven zich op, vol
u,onclen en bego,nnen te kermeu. Een cler kinde-

rell wâs c1ac1elijl< gedootl geweest, evenals een
cler rnuzikanterr. Ancleren waren in clen buik gerr,oncl

of verblind, doof, kreupel. Zii, diie niet aatr
tr\'âren, ontvluchtten al

de beenen getroffen

schreeuwend, gevolgcl door herr clie niets hatlden,
maar toch ook huiltlen.
Eenige oogenblikken later verliet kolonel Jacclues c1e herberg Den Vrede, rvaanTan de top afgeslagen wâs, en richtte ziclt naar de andere zijcle rran het plein, naar ( I)e gouden Balancerr,
toen door clit koffiehuis een granaat vloog, waar-

van een seherf rlen kolonel aan den

kwetste.

voet

*589Terwijl hij te miclden van een vreeselijk gedaver voortging met spreken tot kornmandant Leclercq, clie hem verbond, wees Jacques, toen de
andere huizen ook vernield werden, de beneclenverdieping van het stadhuis als zetel van den staf
ââ.fl.

Terwijl men er de papieren overbracht, droegen brankardiers op baren de gewonden uit de
Concorde heen, die men rloor een bres in clen

keldelmuur haalde.
Ifet r,'i'as nu mi<ldag voorbij. Het bombar<lem.ent verminderde. Wat burgers kwamen te voorschijn, een bakkEr keer<le naar zijn oven terug.
. Bij het gebo,uw der Broeclers van Liefde zagrnen
boven een puinhoop een vrouwenhoofd. fn het
.qesticht zaten de kinderen onder cle gewehren
godsdienptige liecleren te zimgen.
Weldra hernamen de Duitschers hun bescirieting.
Diksmuide's leger afd.eelingen stonclen onrlcL
be't'el van admiraal Ronarc'h, clie rran het Belgische groot hoofclkwartier afhing.Ondcr zijn komrnando haci hij ook cle Belgische brigade n{eiser,
het il 1e En 12" linie en de artille'rie van ko onel
Vleeschhouwer.
Ronarc'h had zijn post aan cle halte van Kaaskerke gevestiàd en kdlonel Meiser aan de lfoolqe
Brug. De verclediging der stad zelf was toevertrourvd aan kolonel (later generaal) Jacques, dien
we op de llarkt zagen.
Neen, het was niet de beloofde rust in Frank'
rijk voor onze solclaten ! Nooit was de beproeving
zoo ?.waat geweest als thans. Nimmer in cle vorige gevechten hacl men van <1e Belgen geeischt,
wat men nu vâ11 hen vergctr zou, clagen, neen weken vo1 te houclen, zomder zwaar geschut, met
rveinig munitie, bijna zond,er voedsel, en ook zo'n'
der rust, tegen een ove,rmachtigerr vijancl, weilke
geerr volk ontzag en telkens nieuwe troepen liet
aanrukken.

De loolrgraven begounen bij den Ilzer bii

Beerst-Bloote,- kruisten clan cietr rveg Dihsmui<leBeerst even ten Noorclen van I(eizershoek, bogett
zich langs het Bloedputteken over het kanaaltje van llandzame, tlootsneden den spooren steenùreg naar Eessen, richtten zich naar het
kelkhof op de baan van'Woumen en stuitten opnieuw op de rivier : zii vorrnclen clus een halven
cirkel. Daarin zaten onze troelten, het 1" bataijon van het 12" linie ten ldoorclen van de spoor1ijn, het 2" ten Z:viden, het 3" batalion was bij c1e
stacl in resetve. D'e fusiliers-mariniers bevoncletr
zich nog over den fJzer, gereecl orr als versterking aan te rukken.

Aldus richtte men de verdediging van I)iksnruide in. Zwak slechts was cle borstu,e'ring,
'ffâarop nu de vijand zijn storrnloopen z:ou cloen,
Het bombarclemer.rt w-as clc voorbereiclins. O1lzc stllclaten hadden er slechts rveinig beschuttitrg
tegcn. De granaten regetrclcn onophouclelijli op

Iruu onvo cloènci ingcricl.rtc stcilingen. Iionniarr<iaut Pouplier op clen \,!'eg 1râar Beerst s/as een
cler eerste slachtoffers. I"Iij wcrcl cloor een granaatscherf gedood.
Ronil drie uur verminderdc hot vnur. De offi-

cieren wisten wat zulks beduic.lde. Een aanval
zou volgen. Op welk pnnt zou hij losbreken?
Overal, maar 't lievigst tusschen Beerst ett
Eessen

!

Ilen griize vloecl stort aan.
,r I{och ! Hoch ! r huilen de Duitschers. Ze onc.lervinden lrog geen tegenstand. ,t Hoch ! l
schreeuwen ze overmoeciiger.
Dan een gewelclige losbarsting. Onze artillerie
lieeft c1e vijandelijke benclen laten nacleren tot
oncler go,ed bereik <1er kano,nncn en cleze spuwen

tcrrsklaps hun vollc vuur.
Als graan voor cle zeis lrallen cle mannen necr.
De anderen aarzelen.
tr Vo,rrvârts ! l tieren hun officieren en slaan c1c
r,vcifeiaars met het plat van clen sabel of <lreigen
ze met den revolver. D'e bressen wortlen gesto,pt.
I)e graurve massa ro t weer aan.
Nogmaals o'ntplo,ffen granaten in dien menschenhoop. l{en hoor.t gehuil, smartgeschrei.
n Vorrvârts ! r herhalen de oversten.

Even natleren de scharen. Weer rnankelt dc
rrritur. Talrijker iiggen de gevzonclen cn dooclerr
ir bloetlplassen op het velcl. Door dien storm kau
rnen niet.
rr

Vorwârts, vorwârts ! l

Maar de Duitsclcrs luistererr niet rleer, virerr<len zich om, botsen tegen elkancler, vluchterr
en verclu'i.inerr in hrur rlekking var Beerst etr
Eessen.

l\'Iaar cle onzdn in clen Noordelijken sektor hebben eveneens ztvare rterliezen qelecien. Zooveel

lrâl1ûen \{,ercleï segrepen in de ha.gelbui cler maclrinegeweren.

I(ommàldant Pouplier zagen \{,e rrallerr. I,niterrant Ifannt neemt.'t korrmando over,. stort .qe lvond ne,er, na hem ook luitenant ftlostenrre. Ecrr
ondet -officier rroert nu het bcvel. kan cle rrrânncn
niet treerhourlen en clcze wijken een einrl.
D'eze beweginq brenet cle gansche linie in .qevaat. De ï)rritschers utorclen naar de loopgraverr
pcstuurd en nemen ze on.der ze,segeroep in. On-

ze 1<onroa,crnie. die van T,abeau rechts. mo.et .nrr
ook achtemit" I'arrt lii lrorclt niet alleen in hct

front, rloch ook in cle flank bedreigcl.
Ten Zuiclen van clen weg nââr Eesset en \\rorrmen rtalt de tegenstancler ook gewelclig aan.
I)aar rrraagt men dringend om versterking.
I(olonel Tacclues oD de Mârkt hoort dien kreet,
hor.rrt ins.selijks hoe de toestand b j Beerst kriticl<
u'orclt. Aldus ontstaat gevaâr voor het bruggchoofcl . A1s de riianrl o1r een nunt doorbreekt err
nlet een grôot aantal in rle stad dringt, bestookt
hij cle andere, z'ivakke troepcn in clen mg en kontcn cleze\tusschen ttrycc truren.

.Jacques geeft zijn bevelen : aan clen Noorde1ijl<en sektor. < Neem urr, stellingen tc-rug l en
aan clen Zr-r'clciijken : rr lToud rrol, de rrerstcrking
l<omt. l
Hij stuurt ccn 1<or.npagrric r,rrielrijrlers, cljc vnn
lianitcirr Tacqucs c,rr rlarr <1e liornpagnie Borm-.,
),arr het lLlu naar- dctr u'eq van Beerst. \lrelk ccn
tocht door de .granaten. nlenige fietser stort vatl

zijn zadel, ligt kreunencl neer. De kompagnie
Borms z&. b.et op een iooppas, moet <lan hijgend
tegen een muur dekking zo€ken, trekt wcer vry-
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tusschen kuilen, over puin en bereikt eiucle-

lijk de linie. De kompagnie

Pouplier worstelt
claar wanhopig en juicht cle helpers toe, nraar er
zijn er slechts 120; gelukki.q verschiinen darr
weer eenige horrderden strijclers, clie der kompa.qnie llrbin ; nog is c1e strijcl ougelijk en dus
moeilijk.... De kompagnie Mansaert, ook van het
het 11", stormt nader. Ook dcze bijstand wel<t
Rieu.une:r moecl bij de anderen. Als de D,uitschers
vooruit rukken, rvorden ze telkens teruggesiagen. Dte onzen schieten o'nverdroten, zoodat de

,

.qL"wefen warm worden.

De vijancl laat een alierhcvigst vuur op o,nzc
lrosities richten. De.arme strijclers staan daar"
lriina op hct vlakke 1ancl. Al hrrn grachten zijn
schier tocgeschoten. De groepics dunnen onheils1;ellend. Toch wijkt men niet. I{rampachtig
lrecht merr zicll aarr deze tu'eerle linie.
rr

En avant

rr rlretr-nt het.

Vier kompagnies fusilicrs zijn claar. lin ze
"sluitetr zich bij c1e Belgen aan ell sarnen valletr
c1e

bourl-gcnooten de tegenpartii op het iijf, stoocle bajonet, slaan nret tie ko.lf van het ge-

leir nret

n'eer, vochtett, u'otstelert, niatt tcgetr man tot

Iluitschcrs .i'itrchten met aclrte'rlatirrg varr

<le

I),e'vet{o,ren steilingen zijn henromen.
In dcn rlacht, rekenencl op tie r-c-rrnocieni.s rler
ISelgcrr crr cle verrassiilg rler riuisternis, c'loet tlt:
vijarrd drie stormloolren, clo,ch ook dez-e rnortlett

'

gesnroord.

Zoo rrislrrkten c1e eerste aatrvalleu o1r tle stad.
\\iij hebberr tot nu toe cle fciten a1leen besclrrcven op cle positie ze1f, teneinde het verban<l vatt
cleir strijcl niet te breken. We zageu cle versterliirrgen aanrukken, maat moeten nog verhaierr,
hoe clie in cle stad geraakten.
Iiolonel Jacques had cie vraag o1r1 verstcrkilig
aarr kolo,nel lleiser overgebracht. Deze hacl uog
zes korupagnies onder bevel I'an luitenant-kolone'l Leestmans beschikbaar.
Onmidclellijk rvorclt huu be'rtolen zich naar tlett

rechtergever van clen IJzer te begeven; geiijktij
<lig wordt aan kolonel De Vleeschhou\,ver 't veLzoek gedaan clen rveg val. Diksmuide naar lleerst
en het omliggende terrein zoo hevig mogelijk te
cloen beschieteti. Kolonel I'Ieiser verwittigt insgelijks a<1miraa1 Ro{rarc'lt, clat c1e hevige aanval'

welken het bruggenhoofd doorstaan moet, het
noodig heeft gemaakt al zijn reserves in het ge\/echt te brengen. Hij verzoe,kt den admiraal
troepen tot zljn beschikking te stellen.
Luitenant-kolo,ne1 Leestmans, die sedert het

begin van den aanval a1 de maatregeleri genornen
heeft, om in geval van noo'd onmiddellijk te kunnen ingrijpen, brengt zijn kompagnieën naar voren. Hij stapt aan het hoofd van de kolon, die

den weg van Kaaskerke naar Diksmuide volgt.
Nauwelijks komt zij op cle hoogte van de spoor'
weghalte, of een regen grdnaten van allerlei kaliber valt rond hen neer. Ongetwijfeld hebben de
waarnemers van de D'uitsche artilletie, aan rvie
in clit vlakke landschap niets ontsnapt, deze beweg"ing bernerkt. Een helsch

vuur wordt

tig

aan-

zoeken

zij

een dekking en schuilen

in

cle

grachtcrr langs den weg. Maar luitenant-koionel
I,eestmans hceft zich rekelschap gegeven van cle'

lichte lveifeling clie ontstaat. Recht, in iret rnid-

,.lerr van den weg, prachtig en vo,l vtrur, clen sabel
ir:r r1e hcmgte, richt hij zich tot <le eerste elementen, die in c1e gracht dekking hebberr g€zocht en

sleept ze ruede onder den kreet:
rr I,ëve het 11" I Voon"rit, jongens ! l
Ën hct voor-beelcl volgende van den aênvoar-

rler, n'zikliercrr
aan

a1 cle

officielerr lrun manschappett

:

,, \'r.rorrlit het 11" I Op rlerr vijarrrl los ! r

r,'clc

rl.lo<lett en gcrvonclen err o,rl< \:a1r gc-\.allgellell ,
u.elkc atrgstig cle hanclen onihoog heffert en rrTirinrarad, kirrnarad I u roepen.

in bloctl

stoncls samengetrokken op cle ruimte, welke de
kompar.qnieën vnlt het I1o nloeten doortrekken
o1n cerst de brug. en claarna Diksnuicle te bereiken. Slag op slag ontploffen c1e pro,jektielen met
oorl'ercloovencl geraas, op clen weg zelve, in rle
ureiden rvelke er langs loopeu; huizen storten ineen, letterliik verkruirnelrl door c1e ontploffingen
n'elke gansche broklçen auLtf in allerlei richtingerr slingeren.
Onder deze ciooclelijke stortvlaag van ijzer, err
'vtluf, el1 steenclr, aarzd.et clc mannen van dc
voorste konrpagnieën een o,ogenblik. fnstinktma-

I,)r het t 1" linie regimcut rrlkt voo{rlit,

on-

in hevigheid verheen, dat het
^ruur storten neer,
langs allc hanten insluit. Mannen
op tlen slag geclood, zo,ncler één kreet; anderen,
'gervourl, zakken ineen aa1 <ien hoorcl van den
rlarrks ltet llouibardernent, clat
tlr:bhelt, d<ior het hc,lschq

u'eg; hct bloetl spat rrr' cle beslijkte unifonnen ;
rrlaâr lrrell rukt vooruit. Zoo bereikt men cle
maaltierij, \\'âaï liolollel X{eiser rle dapperen ziet
r,oorbij trckken, die clen rloocl te gemoet gaan.
Ile nraunen iuichen lrcrn to'e en loolren voorbij,
sne11er, steetls sne1ler, meclegesleept cloor hurr
aanvo,erclcr, n'iens kalnre clapperheicl hen allen
I

rcgcestert.

Eensklaps ontploft een reusachtig groote granâat te miclcleir i.an c1e baan, waarvan o'nze tToepen de zijwegen volgen. Een lieele groep wo'rclt
door den sla.q omver geworpen; eenige mannell,

rloot het

.qern'elcl

van

c1e

ontploffing in de lncht

geslingercl, komen o'p de steenen terug neervallen, met' verbrijzelcl hoofcl. Een heel klein so.l-

ciaatje van nauu,'elijks achttien jaar, door een
granaatscherf aan den hals ge'troffen, heeft den
ruggegraât verbrijzeld. Men hoort een doordringenclen krect : < Moeder !... u Dan; het geweer
loslater.rci, cle oogen vo ontzetting, draait hij
rond en stort met een dof geltrid aan de voeten
van ko,lorrel Meiser zelf neer...
Bij het hooren van de verschrikkelijke ontplof-

fing, heeft kolonel Leestmans zich rekenschap
ge€feven van het ger'ââr. Met bewonderenswaardige kalmte, snelt hij onmiclclellijk aan het hoo,fd
ziincr kolon, in stormpas naâr de brug clie men
op 300 meter yan daat ontwaart. De mannen
iiien hem achterna. A.ls een stortvloed, stormen
brug, onder een regen van schroot. Van uit de naburige
loopgraven zien de dappere marine-fusiliers den
indrukwekkenden opto,cht voorbij trekken.

cle zes ko'mpagnieën van het 11" over de

Zii slaken geestdriftige toejuichingen

en

zwaaien met hun muts ; en luider dan het gedon-

lt,L I

Belgen

in aftoeht over een noodbrug

rler <lel l-rournrcn kiirl,t tt l ,rnz('r rcrc ccll gccstrlriftig : rr I,eve rle l3c1gr,r | ,r
Onvergetclijkc stonrlen, tragisch cn grootscir
oncler allen.. rr Ik geloof wel, r zei iater iemand,
tlie aan clit clrarua heeft cleelgcrloulen, u clat z.oo

plaatsen laaien de vlanrmen op. De kanonnen
l:ukleren zonder rusù. En in de kelders van Diksmuicle schuilen burgers,' die het nu berouwen
niet gevlucht te zijn, want 't schijnt hun of ze
uit deze verschrikking niet levend meer zullen

hun officieren ze niet hacltlen tegengehoucielr,

geraken.
Op de velden iiggen dooden. Brankardiers zoeIieu gewonden.
Te Diksmuide brengt men de lijders naar het

rnariniers ruet

cle

tlc {}nzelt \\'arclr voontit gr'-

storurcl. l
Onclertus-schen n'ertl aan gcnc zijde van Diksnruirle cle Neerstalid van het 12u lirrie-regiment

voortgezet, tegelr ecll stcetls hardnekkigen,
nraar zichtbaar cloor zijn vorige pog-ingen verzlvakten vijancl. bok is kolonel Jacques, verrvittigci vair de nakende aarliomst van de zes ko11rpagnieôn van het 11", rru van de over\vinning verzekerci.

Ijen u'einig na 1? uur, komt iuitenant-kolonci
Leestmans op de Groo,te llarkt, aan het hooftl
vau zijn troepen, hijgend van tlen looppas onder

rlerr regen schroot, clakpattnen elt nlaterialelt, (lic
van at cle brug zollder ophorlden op hen is uccr
gekomeu. I)e kolonel weet dat hij met ciergc.lijlic

hospitaal; ook het huis van den voormaligen

Spaanschen gouverneur bij de Noordbrug, is eerr
lazaret, evenals de wouing van notaris 8... in clc

\\'eststraat.
Atrclere gekwetsten sleuren zich voort over clc
Flooge Brug, om in veiliger oorcl te rusten en gc-

rrezing te zoeken. I,angs de lvegen dompelerr
vlucirtelingen, zich richtend naar Veurne.
En liaissons met munitie dreunen nader o,nr
vooltaacl te brengerr voor cleir strijd, die nu n'el
rriet gelreel staakt, nlailr lnorgen zeker nog gen'elcliger lrerrromen zal n'orden.

kereis het verloren terrein terug zal u'innen.
Hij stuurt drie kompagnieën op clen weg rrilar

Ileerst, met opdracht den vijand overhoop tc
!\'erpen. Twee anderen worden naar Bloedputteken gezonden om er de kompagnie van kapiteitr
Labeau, die reeds sedert verscheiclene uren heldlraftig het hoofd bieclt aâu eelr zeer sterke ovel
nracht, te steunen.
We zagen, hoe dgze lllilnuen zich aan den r,r'c'g
naar Beerst weerden cn de krisis l.rezrvoeren.
I,angs den kant rran lrct tslocdptrtteken behaalt
kommanclant Descamps aan het hooftl van c1e
tr,vee andere kompagnieën van lret 11" clerrz.elfrleii
schitteren,clen uitslag ; nret de nlannen van de
konpagnie Labeau trerncrncr ze ook ilaar cle
lo,opgraven.

De nacht varr tlen 2t)" op clen 21" Oktober zinkt
neer. Gelieel duister wordt bet niet. Op vele

VIII.
Nieuwe troepenverdeoling te Diksnuide. -- De
begraienis van kommandant Pouplier. .-- Vsr.

in brand'.
IIet
- De kerk
- aandranra van het stadhuis.
--- Vergeefsche

dere treschieting.

vallen der Duitschers.

Den 21", reecls vroeg, rlonderde het Duitsch geschut weer uit alle macht. Onze artillerie antuoorclcie ciapper, nlaar wâs zoo vet in de miu<ler'
heid.

I{rilonel De Vleescirhouwer te Kaaskerke besturrrrle ze en irij was zeket een der bekwaamste
('\:ersten op dit gebierl itr ganst'h ons Îeger.
De groep Pentus, 31",32" cu 33'batterij, (2" re'
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Duitsche verkenners aan den lJzer.

Beerst gevallen is. De soldaten staan zwijgend te
luisteren naar de gebeden van den aalmoszenier.
Buiten raast de oorlog voort.
De fusiliers presenteeren het geweer als meq
den doode heendraagt. Ëen eerewacht gaat voorop en eelr luitenant dkaagt het vaandel.
Jacques heeft zijn vriend tot afscheid gekust.

giorent), de lu groep van het 3" regiment, 49', 50'
en 51" batterij; de 2" groep, 37u, 38" en 39" batterij ; de brigade van majoor Hellebaut, 40u, 41u
en 42" batterij, bestreken de wegen van Beerst,
'Woumqn, zædat ze steeds de aanrukËessen,
kende troepen ond.er vuur konderl nemen.
Het groot hoofdkwarlier, dat te Veurne op het
stadhuis zûelt, ziet nu, hoe de vijand zijn hoofdaanvallen op Diksnuide richt, en zendt er nog
twee bataljons jagers heen, (2" regiment). Het l"
en 2u.bataljon van het 12u werden afgelost.
Jacques deelde nt zijn troepen anders in: 3
kompagnieën van tÈt 11" en twee kompagnieën
fusiliers in den Noordelijken sektor ; 3 kompagnieën van het 1r1u en een kompagnie mariniers
tusschen .het vaartje van Handzame en deu
spoorweg; een kompagnie van het 11u en een van
het 2u jagers tusschen den
spoorweg en het kerk.Woumen.
ho,f, a.arr den weg naar

Samen hebben ze van

rnenten.

t Rust in Vrede ! u klinkt het allerlaatste.
Ben zware slag... het groote Christusbeeid op
't eind wankelt en valt met eerr doffen slag neer.
Diksruide zelf brokkelt af.
Ben projektiel slaat daar op de markt in een
huis en doocl,t zeventien fusiliers. Rond elf uur,
ziet meir aan den kerktoren de eerste vlam.
tu.\Ien weet waarlijk nietr, verhaalt Marguerite Eaulu, t hoe het alarmsein zoo snel gegeven werd, maar zeker is het, clat onmiddellijk
gebrekkige oude mannen en vrome vrouweu, vol
heilige verschrikkiug, alles wat nog roerde onder
het puin, daar eensklaps verzanreld'was €n tnen
zwijgend, met tranen in de oogen, naar de veruieling van den toren staarde..
Na eenigen tijd zag men de spits onder het ge-

Vijf Fra.nsche en vier Belgische sekties mitrarlleurs werden nver de geheele linie verdeeld.
Het 3- van het 12u stond aan den IJzer en
ecn kompagnie fusiliers, het overige van het l1u
en het 3" der jagers vormden te Diksmuide cle reserve, eveaals de wieirijders van de 3" divisie.
De'Duitschers scho'ten veel brand"bonn*.o eir
cp tal van [ieuwe plaatsen woedden de vlammen.
Diksmuide wa.c e€lr hel, dien 21o.

ru Om tien uur )), vertelt Marguerite Baulu,
komt de dappere vrijwilliger I'enoir op de
Markt voor het bordes van het stadhuis met 40

re

wicht der klokken plooien en langs den toren
naar beneden glijden.
De vijand mikte ook voortdurend op het stad'
htris, waar zich dien zelfden dag ook een vreese-

gevangenen, dool luitenant Mansaert geûomen;.
èensklaps omringt een verschrikkelijke ontplof-

fing de groep met een wolk van zwavel en

rook. Als deze optrekt, ziet men. de veertig Duitschers nog overeind, maar hun bewaker aan hun
rloetgn.

))

In het stadhuis

heerscht een ernstige stem"

ring. Da*r rust het stoffelijk overblijfsel van
kominandant Poupliet, die op den weg naar

Luik af gestreden.

De vijand moet den stoet onts'aard hebben en
vervolgt hern, met zijn geschut. Op het kerkhof
barsten de granaten op de zerken en slingeren
de dooclen uit de graven. De aalmoezenier leest
plat ten gronde liggende, de la,atste gebeden. De
aanwezigen zoeken dekking achter de grafmonu-

lijk

.

drama afspeelde.

Gelijk den vorigea dag, en bijna op hetzelfde
juist op het oogenblik dat
half 4,
Éur,
- 't is artillerie- haar vuur verlengt, ir het
de Duitsche
Noorden, in het Oosten en in het Zuidenn stofalt
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Belgische ruiters patroeljeeren iangs de kust.

het vijandelijk voetvoik in dichte gelederen vooruit, terwijl zij luidkeels hun woeste Hoch-kreten
slaken. Z j hebben geen hond,erd meters afgelegd of de helft van hun manschappen ligt reeds
ten gronde, want achter de borstweringen, waar
de aanvaller slechts dooden te vinden dacht, zijn
plots de infanteristen van het 11" linie opgerezeû,
van het 2u jagers en de mariniers-fusiliers, wier

krachtdadigheid werkelijk aan het verhevene
grenst. Met de wraak tot plicht, stoer en o[verbiddelijk, denken zij er slechts aan te dooden en
vtrren, vuren zonder ophouden.
Onmiclclellijk ziet men de uitwerking. Neergeniaaicl, door het schroot aan stukken gereten,
brokkelen de vijandelijke massas uiteen. llet
schrik geslagen, maken al de overlevendsn
rechtsornkeert eu ijlen terug naar de dekkingerr,
waaruit de aanval werd gedaan.
Eeu korte rustpoos volgt otri die moorderij ;
men maakt er gebruik van om de gewonden naar
Dksmuide te brengen. Ben lange kerel,dieir men
weg draagt, het gelaat bevlekt met bloed, dat
irern uit eEn verschrikkelijke wonde aau iret
hoofd vloeit, spartelt tegen als een waanzinnige
çn, den loop van zijn geweer nog clreigend vooruit gestoken, brult hij uit aile macht :
a 'k Ga ze neerschieten ! 'k Ga ze neerschie-

ten!l

Om zich over deze bloedige mislukking te wreken, keert de vijand zich weer hardnekkig tot de
stad. Het schijnt dat in zijn oog het eenige redmiddel om weerstand te breken, welke hem met
verstomming en met woede slaat, er iu bestaat
Diksmuide in een puihhoop te veranderen.

En zijn artilleristen zetten zich aan 't werk
naar hartelust. Eindelijk rvordt het stadhuis getroffen. Een eerste granaat slaat in den massieven toren een reusachtig gat I een tweede komt
door het groot achterraam, in de voorhal terecht,
slaat door een muur heen en ontploft in
juist'die waar de staf werkzaanr is, (f)

ee,n

zaal

(1) Bewertt uaar het verhaal van kommandant
Willy Breton.

Alles is verbrijzeld, door de hevigheid van de
ontploffing omvergeworpen. Wanneer een scherpe rook is'opgetrokken, vertoont zich voor het
oog der overlevenden .het gruwlijkst schouwspel
clat Tnen droomen kan : cle muren zijn bespat
met bloed en overblijfsels van merg en hersenen;
men kan geen stap doen zonder een menschelijk
overschot aan te raken; een twintigtal manten,
afgevaardigd door Fransche en Belgische eenheden, welke zich in de zaal bevonden, zijn op verschrikkelijke wijze aan stukken gereten en hun
onkenbare overblijfsels liggen verstrooid onder
het puin, te midden van stukgeslagen meubelen,
gebroken ruiten, baksteenen en bepleistering.
Kolonel Jacques moet een ander bureel zoe,
ken... llaar hij is tweemaal gewond, en luitenant-kolone1 Sults, kommandant van het tweede
jagers, neemt zijn taak over.
Intusschen is men in 't getroffen stadhuis aan
het reddingswerk begonnen... Uit het met bloçcl

bespat puin, klinken nog noodkreten... I,ateu
wij w 't woo'rd aan vertrouwbare ooggetui-

gen.

Bij tusschenpoozen hoort men

een

'vreeselijk

gehnil, den kreet van een gefolterd wezeu. Om
dezen or\gelukkigen lijder te vinden, kunnen de
redders, die naar de piaats van waar dsze wanhopige roep is gestegen, zich slechts richten op
c1e bloedige sporen die op het kalkpuin zichtbaar
zijn.
Bij het opruimen van dien a|val, zien zij het
verschrikkelijk verpletterde lichaan van een
jong soldaat te voorschijn kouen; het hoofd is
nog slechts een bloedige klomp vleesch ; de buik,"
die door een groote granaatscherf open gereten
is, laat de verscheurde ingewanden bloot. En als
de redders den ongeiukkige verder vrij maken,
komt met een laatste zucht een einde aan zijnltjden.

Half zinneloos, onbd<waam om dit verschrikkelijk schouwspel langer aan te zien, stormt een
der aanwszigen naar de deur, die een marinierfusilier, als schildwacht, nog schijnt te bewaken,
Deze leunt onbeweeglijk tegen den muur, het

*fi44-

f)uitsche mntTozen grâven op het stranrl te Oostcncle rlc krrstbrrtterijen in.

hoofd een weinig gebogen, het bovenlichaam
wat ineengezakt en steunende op het geweer, dat
tusschen ziin bcenert rccht staat. De man die tlczc piaats I'an vets.chrikkin.q rvil orrtvluchten,
heeft cle ko,1f van iret wapen even aangeraakt,
en c1an, achter henr, stort plots het lichaam ltan
clen marinier met een ciof geluid op den grond : de

lijk
bij hem zijn turee solclaten, clie er in
slaagclen zich vrij te nraken uit cle overb'lijfsels

scirildr,vacht is slechts een

D,icht

'"vaarmede zij bedekt wâren, tot aan cien muur geliropen, te miclden vau eelr plas l>lo,ed. Aan een
van beiden is een been afgerukt, cle anclere heeft
clel arm of de hoogte vair den schoucler verbril
zekl. Zij kreunen jamrnerlij.k. flet snikken, die
hij vruchteloos tracht te weerhouden, ilr c1e stem,
is een of{icier bij c1e arrne jongens geko,men om
iren rnet een paâr ll'oorden vafl hoop en troost
r\,:ât op te beuren
rr Nog .rn'at moed, vrieuclel, r1c gerreesheer zal
,1.r1a1i\1, konel, lraar liij heeît hct 11 clruk. ,r
(( Och Heere, ja, hij zal nu veel rve'rk hebben,l
arrtwoorclt cle verminkte met clen eeilerr amr.
rt \\rij zullen onze bcrrrt afwachteu, kapitein. [)c
rrroet uiet weeneil. ))
Iin de arme kereis trachten de koorts te bc<lwingen en drinkerr ilu err darr uit eeti llescir
rvijn, clie als doo,r een \l'onrleL, bij tleze ver\,voc-

gevraagci, <i<lk om anilere rro.ertuigen, \rallt rirerr
rvil rle stacl van cle laatste burgers ontruimen.

Diksrluirle is uu ecrr vnl, naarir.r men

Z,tehier nog een tooncel rloor ooggctuigen

Ilaar tie koorts woelt meer er

rneer

in

hoofcl van den eenarmige en q,:aggelend staat

liet
cle

ongelukkige op en, terwijl hij <le'harrri op cle aischuwelijke wonde clrukt, wil hij in het puin hct
afge'rukte lichaatrscleel z.oeken, a1 rnaar tlool het'haiencl

:

'rr I)e Nloffen zullen hem niet hebbcrr, necn, tlc
\Ioffen zullen hem niet hebben ! l
Oncler de slachtoffers ligt clokter f irieren, eeu
clappere, vol toewijding, die in September bij
Eppegern gevangen genonren ruercl, maar weer'
ontvluchtte en sedert eenige dagen aan tlen IJz-et
bij het 2" jagers teruggekeercl is.

Dokter Hendrickx staat dus bijrra alleen tc'
al deze gruwelijke ellerrde, rlit nntzet'
tend lijden,...
Kolonel lleiser lreeÏt om ambulatrcierijtuig.n
genover

Ïie-

schreven:
ru In twee ke'lclers van een, gesticht zaten ruirn
tachtig menschen : zusters, oude lieden, kinrlcrerr, hiel van anclere huizen gekomen 'uurgers,
soldaten.

De dekeu ]Iouiaert kwam binnerr. Ook

:

stirrg heel is gebleven..

clood

rnoet. \'Iisschien is er nog eerr uitlvcg. Ilaar lret
sclri jnt haast onmogeliik.
Overal woeclt er brantl. Dc oude kerk nref haar
prachtig doxaal en haar Jorclaens, staat in lichte
laaie. In alle straten 'r,voedt het vuur. \\:ie er docxmoet, loopt, om uit clen stikr,valm te geraiietr,
ho,uclt den zakdoek vooL rlct nronrl crr slaat'tle
gcnstcrs rran zijn kleercn.
\i-ec1 burgers bcreirlen zich iec-cls te r tloorl.

l-ruis branclcle.
hoofd.

t

Ile grijsaarrl

z.ijir

sctiucide r'lt'oevig het

r zei hij, nret tranen irr rle sterrr.
in rrlam en vllur... Hoor I...1

Onz.e kerk,

,r I'Iee1

Berr slag a1s van brons kionk claar l.roverr.
t Onze klokken ! r hernetn cle geestelijke.rrl'Iet
zijn de doodsklokkel van I)'iksrnuicle ! r;

Ifn

't

zoo scheen iret wel....

Gewoel hielcl aan. I{anorigehuil etr glarruatontpioffingeu. Err dan li.et rinkelen vau glas en
't neervallern van steenen cn balken. J)aarlrrs'

schen sneclen' gillencl kreten van ger'vonrlen err

stelvenden. En in clen kclcler mornpel<le men,riâi
er geeu reclding mec,r rrrogeliji< rvas. De Iingel
rles"doods scheEn reerls rlver

te

al

rlez-e n'ee'r'looz.crr

z\À/even.

Velen vro,egen te 1nogel1 biechten en de deken
ging tot cle beclrukten, sprak woorden van troosi
err vergiffenis, eu daarna las hij rnis daar in het
rliepste van den keicler, voor eenzelf geulaakt altaar, rrâar eenige kaarsjes flikkerclen.
Rustig klonk zijn stem,. ook al woedde boverr
cen storm,' clie zelfs cleu kelder deetl daveren.
rr

Nlijne c1ierbaren... stelt u in

<1e

iranclett van

<lc gtijsaarrl. u Ik gelooi, dat het oogenblik aangebro.
l:ea:i is, rr/aarsp God cns tot. zich rcleper wil, Dat

God, rlie nooit de zijnen verlaat !r sprak

