Dç Halleri van feperen in
iratl zijtt ri3tuigeu l-rle.iot te stelisl . ileloofeie hr,1
het ons te gemakkeLijk?
fle nacht verlielr, doch de autos knauren ttiet
En het bombardement nam ip kracht toe.
tr Het wachten duurde lang r, schrijft clokter
Petit Dutaillis.
( Op een stoel rt,as te ilarc'hradour van uit
putting in slaap gevallen ; zijn heiper Àrnould
verzorgde gewouden in een uaburige schuur : cle
goede aalmoezenier Pr-'ucnard, zât met het hoofd

in de handen te birlcleu.
Granaten van veldge$chut door een lluitsche
batterij, rvelke men niet ver vau cie brug had ger
plaatst, afgeschoten, rtlogen huilend voilr o.nze
deur en outplo{ten'wat verder, kogels ontplofterr
(,p (l(. $traatsteenen cn ot)ze ltrlreil.
Eindelijk in wat kalurte kwametr vijf tselgj
sche autos aangereden, lTelke voor ons ge'boux
stil hieiden. Hoe zijn ze o'ncler al <le grauateir

en zonder licht veilig te Fortem aangekotrren i
Hoe slaagden wij er ir-r met al ous materiaal rlat
r,ve nroesten clragen van de eerste hulppost naar
een vo,lgende te verhuizeu? I{oe slaagde Arnoulo
er in ook de laatste gewonden nog uit de loop
grave'n bij elen IJzer te halen, dïe rvij dan op eel
\vâgen legden, welken we vier kilo'meter van
daar moesten zoeken? Eu hoe bereikte ik met dit
konvooi, zonder dat vr'e een enkel \aerlies te be'
treuren hadcien, rnijn regirnents-arnbulance, err
der een aanhou<lende{ regen van granaten die
ons nu in de flank bestookte, en den ganschen
dag den rveg beschadigd had?

l

Dokter Petit-Dutaillis vraagt liei zich nog af,
maâr voegt er bij dat de goecle abbé Pouchard

hem geen voetbreeclte verlaten had bij deze miraLuieuze verhuizing,
Er was oçider die fusiliers een hartelijke ver'

standho,uding. NIen moet lezen hoe sommige
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ùl,€rsitËn uiel elel triarilriel otrrgingeu, Zcrc staa.t
er in het.clagboek vau dokter: Petit'Dutaiilis :
rL

Jean Gouin (bijnaam vooï cleu fusilierj

lleemt aâli, ciat hij ge\\'or1(i wordt aan heL lrooîd,
tlen buili, waar ge rvilt, uitgenomen aaû de vrl
gers ; daar is hij bijzoncier o,p gesteld.
ilrsteren kwam er een bij Le .tlarc'haclour lilet
..Lrl reclrter\\rijsvinger verbrijzelcl. l{ij rvas zeer
,/.(

tlU\\ tlcllti8.

0, tnon ciicli, mon didi I ,,
\\ at krijgt ge nll toch.) r vlo€g I-c ]{are '1ll
.lol1r. ,, Er bhjft genoeg vau uw didi over om u\\
luizen te \,â11g'en ; ik ga u terug sturen naar u\t
vrotl\,r', ge koopt een jongen en ik zal peter zijn
eir n'ij zullen hcrn Iliksmuicie noelneti. lr
,r
,r

.

I)au iachte Jean Gouin en a1.s ir1 de aaustaarrl*
zijn doktt,r niet doo.rl zott zijn, beloolde hr;
irem een mand versche mossels te sturen.
J,crrte

\\ e hoor.j,en hoe dokter Guiliet met gariscii
zijn personeel in de ambuiance in het Spaanscir

lrrris 1e Diksnrrri.le verrast en gevangell gcnome n
rveril. Hij rverd uitgervisselcl, maat zijn helper,

Felix Chastarrg, rrerrl dcri 11u November gedood, toen hij onder het virur Fransche en Duit'
sche gewonden verpleegrle. Ile vijand zelf heèft
hulde gebracht aan zijn clapperheid, door op zijrr
graf, op 't kelklro{ van Eesseir te s,chrijven
,i llier rust een ciapper Flransch dokter r.
Zijn moeder vernam zijn dood door del fusrlier Jules Bruri, rlie later als zwaar gern'olide uit
gerr'isse'ld werd en o. m. ôver de r.erschrikkelijke
:

drgen rerteldc
,r li< rlerd den 10n J{overnbel ger'r,ord en .,'iel
riaast nijn kapitein 1I. Série-vx. Ëenige stoitilen
later werden \1,e gevangen geromen. De Duitschers lieten ons voor hen uitgaan dm over deir
IJzer te geraken. Aan de rivier gekomen, sproû:

gen ivij in het rr,ater. De hecr Sérieyx kon ai
DE GROOTE OORTOû.
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Ik

vertrok met de arubulauce, rnaar clieu naofficier ntij, clat onze tloktcr
rnet alle verschuldigcle eer ter aarrie bestclcl rva_..
Iler Duitsche officie'r, waarvarl hier sprake,
,.tchreef aan de moedff van clokter Chastang eerr
brief van rouwbeklag en melc1de, clat haar zoorr
rrp het kerkhof vaniEessen mstte.l
Hoeveel clergelijke toonedlen kan nren uit het
iieleg en cle verdecliging van Diksrnuicle aaufra
rniciclag r.ertelcle eeu

lurt.

\Liller Brauclenburg, een Drritsch

officier

schree,f insge,lijks over de innenring van l)ihsmrri
de. Hij erkent dat dappere tlo,epen tegeno,r.er de.

Duitschers stontlen. u Vreeselijke clagen I'oig,
den,r, lezen rvij iir ziirr r,erhaal. u Het weer ver

dikrvijls. Prachtige zonnige tlagen r',rlgrlen op s,torrn en slagregens, Nachi en clag st.rec,l
rnen. f)e groncl u'erc1 gekocirt rrre,t stroonrirr kost
lraar bloer1.
'i'cn l{oorclen der stad ove.rschre,ecl een nabnrige tiivisie, begunstigd door <len aartl van hct
land en een mindere vijandelijkê machtr het kanaal en reeds hoopten wij op een inzinking cler
run,:.lercle

Ieperen. Het po'rtaal del Hallen

z.wentme.rrcl ontsnaptr)elr ;

it

in

I914.

t on niet, claar ik vier

kogels itr den rechterarur, en een in clen linker'
c,lleboog irad, en boverrclien mijrr linkerschouder
grirrokcrr uas.
Ili lrocst tot (len volgenden morgeu half tien
op een wrak blijven. De Duitschers haaldar mij
er af el brachten me in eeu ambulance, waar ik
mijn braven dokter, clen heer Chastaug terug
zag.

llij het naclereu van clerr vijand had hij zijn gervontlen niet willen vedaten en zoo was hij eveneens gevangen genomen. D'en ganschen nacht
had hij over het veld geclwaalcl onr dc talrijke
gei<wetsten te zoeken.
IIij was goed,,en dapper en

rvij liielrlen

veel

vart henr.

In de

ambulairce verboutl clokter CLastang
mij en daar de rijtuigen vol -patiënten lagen en
ik rvat gaan kon, zEi cle Drrjtsche dokter hem,
dat wij beiden voorop zouden loopen. Ik leed
veel en rnijn gebtoken linkeràrm verkeerde in
ernstigen toestand, zoodat ik rrreesde, dat hij af'
ge'zet zotr moeten worden, maar tie geneeshecr
verze'kercle rnij al het nrogelijke te zulien cloerr

om clit te voo'rkomen. Hij ondersteun<le nle ell
\\/e \\'aren ongeveèr een kilotneter buiten Diksnuide, op den \\,eg naâr Eessen, toen er eeîsklaps een F'ransche granaat achter ons viel. Ëen
scherf trof clokte'r' Chastarrg in clen rtçç ; r1e brave
rnan viel neer.
Zijtr iaatste woordel warell : rt O, ma... l. Ik
denk tlat hij had willelr zeggen r rr Oh, manlan )).
Hij is dadelijk gestorven, zonder telijclerr. Ik
lileei bij hem en eetrige oogenblikken later reeri
de ambulance wagetr rrader met derr l)'uitschen

dokter.

-I)aar cle D'uitsche.soldaten irrist bezig warc.n
doodèn te beg:raven, beval hij hun dokter Chas-

tang bij cle cfficieren te leggel. D,e dokter lict
een kruis maken en schreef er zelf op r< Ici repose
un brave médecin français.r (Hier rust eert dapper Fransch dokter).

tegenpartil en de verovering der stad zonder
veel bloedstorting,.to,en het-nieuws der overstroming l(vvanl. r (De schrijver do,elt hier op
Te-rvate en Ramskapelle, maar kent blijkbaar cle
bijzonderheden der worsteling aldaar niet, want
zoo gemakkelijk gelijk hij het voorsteltj ging
lrct rrict).
u qe naburige divisie r.,, zoo vervolgt hij, rr is
^. de.bruggen
fier
ten Noorden vau DiÈsmuide te
bezetten, doch het water maakt haar oprukken
onmogelijk. Als de stad dus in ons bezit moet
komen, zullen wij gedwongen zijn ze in eeu aanvan uit het Zuid-\Mesteh te- nemen r.
' valDan
spreekt irij over den strijd tusschsr cle.
Duitschers van 't kastqel
r('ll op het kerkhof.
ru

en de Franschen en Bel-

: r De briR. zal den aanval op Diksmuide doen om
uur na den middag. r Het beslissend uur

D'en 9" l{ovember kwam het bevel

gade
een
r,r,as

geslagen

Toen

Novernber begon te lichten, schrena.ar het front en uestelden ons in een
loopgraaf op 900 meter der staè.
clen

wij

<le 10u

Trvee dagen geleden lagen daar dê jagers, clie
rl.r 200 ûreter voor ons zijn, op 150 meter van derr
vijaucl. In tlen nacht lvas er daar al gevochteu.
Jrtist om negeu uur begon ouze zware artillerie
rnet onder geschut een hevig vuur op den zuidelijken zoom van Diksmuide en de eerste vijandelijke loopgraven te richten.
lVelk een stortvloed van ijzer en staal op cle
ongelukkige stad gedurende deze vier uren; clie
,le llestorming vooraf gingen !
Orn elf uur wisten ivij nog niet, rvie er in de
voorste loopgraven meester waien, wij of cle vij.
antl. Ik wercl op verkenning gezonden. îegen
tlcn micldag kon ik inlichtinge'n over den toestànel

geven.

De 'uatterij M. die tot nu toe alleen op Diks
rrruide hacl geschoten, opende nu alleen haar
\ruur op het voornaamste cloel en rnoe,st den aan

val op de vooruitgeschovEn loopg.raven voorberei.
den.

_621tegeu eer uluur, waarqp eeu plakbrief iring nr.ei
lret woorcl < Atlas t. Onzé artillerie ruaakte er
spoedig eeu eind aan. De negers tgimelcletr over
elkaar- eu de ollzeu ualnen clen urqrur. zonder
ruociLc.-

Nauwelijks was oûze artillerie in tle stacl ge"
rlrongen, ol lictrt gcsqnut u'crcl aangcspanlten ell
vertrok iu galop langs tien weg van Aessen. .l,rt'
stukken rccieir Diksruuicte Lrittttctt, clavetcictl rr\'er

lrrgang va1
I-) i

Ietrre

allcrici pr1rn, beretkterr .de tttarl<t cn stelclcn zicit
lirrrr tlr'n \\ csLtr;.artt op.
I)cze stoutmoetttgneicl *,ckte ecn ciiel.,err itr
riruk o1i onze jonge irfaltcrre, rvelke zegckrcterr
aanhiet, zich achter cle kanouncrr aansloot, \ve1kc
dau hun vuur op, tle brug richtten.
De brug vlgog clc luctit iu. Diksmuitle wâs aân

rcrr iuirgs rlcrr

l;srrr uiclsch

clt

\\'c.g,

(,)ns,.

liallitciu -\1. uad ziJri waaiucnriugspust

bil

ciicn vatr clen stal gevestigcl c1l was tclclonisch
ruct zijn battcrij vcrbonden,

\\relclra was dc vijandeli jke loopgraal .ciot-rr
Iiclgeu el kolouialen iugeuotucn, gehcel onlvat,
Kapitein À{. liet nog kracirtiger schieten.
a Eeu salvo l, beval hij door de telefgou. tsa. ruurl I
Eu boven de loopgraven dansten de ghrapnellwqlkjes.
a Granaten, zelfde afshnd. Twee salvgs l.
Err toen sloegen de projektielen iu de 1oop"
'graaf . D'e plaatsen werden aangeduid door dichte

stof- en rookwolken. De kanonnen gaven a1les
wat ze konden en 't wa5 een oorverdgovend getlondet.

Stilaan naderdeu de wijzers der klok ééu uur,
het oogenblik van den aanval. Een oogenblik te
r,'oren had de batterij H. ook haar vuur los doeu
barsten. Tot nu toe zweeg ze, om haar plaats
rrict te verraden, doch than"s vtel ze aan.
In dc ioopgraaf tegeuover haar stouden tlvec
rrritlailleurs, die in den naclrt groote verwoestirrgen ouder ouze jorrge troE)en aangericht haclrien. Waren ze onbeschadigd gebleven, dan zottden ze nu onzen aanval gesmoord hebben.
'lusschen ons en den vijand strekte zich eel
rvciilevlakte uit zomder eenige dekkiug. Ilcn
-nioest clus de vervloekte mitrailleurs vernielen.
l)e sektie richtte er een gewelclig vuur op en wel'

clra lag op hun stelling siecirts nog eell hoop
.irrrirr. l)e rnachiriegewererr zr;uclel ons niet ntcer
lri

rrtlcreu.
'l'oerr het een uur was, veranclerde de artilleric

van doellvit oln olrze eigen troepen rriet te bestoken. Onze infanterie verliet haar loopgraverr
err liep in rangen cloor de wcicle naar rle loopgrn^

\en \rall clel tegeristancler.
Nauwelijks r,vas zij zichtbaar of vau cierr lirr'
l<eroevcr kwarn shraprrcilvuur, .t1at cchter rriet
veel verliezen veroorzaakte
Onze jonge troepen harlclen nog niet de hellt
van <1en weg afgelegd, of cle vijancl verliet irt'

groep ziju posities en vluchtte over <len spoor-

weg 1laar Diksmuide.
Onze chef wees hen daclelijk als cloel voor ons
geschut aan. Velen vielen neer en de anderert
snelden heen.

Een afdeeling kolonialen wilde stand houden

On der waarheid wiile uroet ik zcggcrr, dnt
iu cle straten voclrt, nraal'

rrren ûog eenigeu tijcl

clit verzeX kon ons cle stacl niet ontnenlerr.
gaat rleze l)uitschcr voô,rt
haclclerr
.À'Iaar
- hel gtwij cle straten
varr Iliksnuticic tot ee4
uraakt -voor de rvaarcle en vereerde vijancieu, nu
was het stadje ezu hel voor ous" Nauwelijks hactden de batterijeu van den tegenstander de zekerheid verkregen dat Diksmuide onbetwistbaar aar
ons was, of zij openden een hevig vuur op gns.
Al hun \anonqen en houwitsels werden 9p deze plaats.gericht r,
En verder bekent hij. (( De beslissing is uog
uiet yerkregen; uj aal nqg strgomeq kOstbaar
bloed eischen r.,
' Braudenburg fantaz5:ert nog wel eeus. Hi1
spreekt herhaaldelijk van het zwaar geallieercl
gescirut, maar juist het miruitiegebrek aan onze
zijde verlarnde de verdedigiug en was vvel een cleroorzaken der overgave.
\\iaarom weken.de t{oepen van den spoo'rweg?
Juist omclat zij door zulk eeu gewelclig bourbarclerirent bestookt werden, zonder dat ruen vau
eigeu zijde den vijand autwoo'rdeu kon.
ùIaar na deu val kwam er versterking van geschut, teneinde derr overtocht van den vijarxl
over den IJzer te'verhinderen.
De dijk aan onze zijde werd door zal.Len.aarcle

versterkt; men maakte nieuwe loopgraven en

verbeterde de oude.

Admiraal Ronarc'h vestigde ziju kommando^

l,ost te Oudekape'lle
De D'uitschers zetten

huu beschieting vciort,
l)en 12" No,vember kregen <le uariniers velsterliiug van een afdeeling uit Toulo,tr;. men
vulcle rle bresseu aan.
Den. 13", na €en geweldig bombarclement,
rvaagcle de vijancl een aanval, maar cle orntrek der
IIooge Brug werd zoo krac-htdadig beschoten clat

cr geell kans overbleef om den overtocht te wagcn, I)an maar meer geschut ! Err 't reg'eïrde gra1lâten op de loopgraven, gp cien weg, clp Kaat-

kerke, dat al meer en meer vergruisde.
De Duitschers hadclen in clê ruïnen bij cle Hoogc Brng machinegeweren gqllaatst en de Franscire batte'rijen kregen bevel de ruuurbrokken ert
lrttizertgetaamten claar nog lneer te vernielen, I)e
gralraten kruisten elkaar huilend door de lucht,
en al maat voqrt hield dat gedonder aan.

-8â8*
l)en 14" trcf eeu graraat clert bro'urverijkeldei'

van Sint.Jakr.rbskapeile. Iir lagen 50 I"ranscheti
in van het 94" infanterie; 29 werden geciop'd en
i( .{itt,Lrell t citttrrtkL cn gc\\ollri.
itl.en besioot de linie lrog'nreer {e l:eveiiige n
cloor bij Be.erst-B1oo'te land oncler water te zettelr..
Ons hooTcikwartier zonci een afdeeling geuie.'-tsi;
paal 16 moest een siuis opgeblazen worcien,
utâar il.ren cliende daarvoor aan de overzijde cler
ri'.'ier te zijn, dus aal r,le l)uitsche linie. 't Zou
cerr gevaariijk stL;rkje zijn, te;Leer r,laat nien zelfs
8!!lr h'Jotje lra(1.
li-len vroeg tn;ir: het aatigaan iiLrrfde cil eeil
i;ivar tlernleestcr. .l-,c' He1lé booi'i zich aan^ Ais
.,,aartuig t,cschikte hij slechts over ecn paar plan'
.

ken op t-\4'ee tonnen. Men wachtte den nacht af
Ijenige ûlannen sio{ren naar deu oever en Le Be1
ie s'ci.reepte zich met zijn dynamiet in.
Scherpschutters moesten hem de Duitschers
van 't iijf iroudea. .De kwartiermeester bereikte
iret sluisje, maar ook cie vijand ontdekte hern en
schoot in zijn richting. Kogels zoemden om herrl
heen. doch cle koelbloeciige, dappere kerel rverk
te beciaarcl voort.To,en alles in orcie was, vluchtte
irij a1 zwemmeld heen. Een slag klonk en het
sitrisje werd opgeblazen.
Het water zette ook hier niet in een keer
ljerrst-tsioote ontier, ma.ar eischte tijd. In elk ge
l'a1 rverd na eenige dagen het doel bereikt. De
lluiisch.e ioopgraven lieperr vol, een vloed zette
akkers en \veiden b ank en sloot die sirook voor
.

Tcpererr. T}e St, Franeisctr.sschoo:!

.

\rr

iiraker: uac-hten voi arrgsrige spatrtiitig aatt"
ter ;\oorrlerl vutt ljiksn '.ticie traciltteu
-toutmoe,.iige I)uitsche detacltcmelltcn t'an nri
Lralileurs. voo,rzien, op vlotten over de rivier te
.iriugen, o'i beschermden ze de pontonniqrs, clie
.

Ër'eh

dit vuur bruggen slaan,
Elken rnorger vernieldel de F'ransche vijf ert
zeventigers dien arbeid.
ilaar_voerde de fregatkapitein Geynet het bevû. Zijn bataljon telde slechts 468 man meer,
firaatze stredel als leeurven. Ioangzamerhancl
verminderclen die aauvalleri, ieder bleei op zrjn
zr.jdc en aau Beerst-lJloote bepaalcle het bednjf
zich toi fusilladerr nu en c1an.
r' Zonderlinge gebeurtenissen hadden hier
plaats r,, scirreef koirrmanclant Geynet.
,, Nu en clan zrrommelr er Duitschers over'
iiens legcTen u,e er drie door geweervuur op onzeî oever neer. 's Avonds zoirrl ik vier mannen
om ze ie begrat'en. Een van clezen nam een der
Pruise,n bij de voeten, om zijn laarzen uit te treliken, nraar eefl$kiaps kreeg hij een gevreidigen
staniir tegen den buik. De vermeencle cioode ver.lleen en loopt nog. De fusilier troostte zich
waarscirijnlijk over dien schop' maar betreurde
tle ,laarzen $,elke uitmgnteld t-varen en de Ver
sleten pantoffels opperbest ver\-angen zouden
rri.l;ier bes,cireruiing van

i:ebben ".

En ja, de fusiliers leden veel koude tioor hulr
onvoldoencle kleedij en slecht schoeisel' Ook
nristen z.e claar drinkbaar r,vater' Dat van den
ljzer kon mèn niet drinken; toch schepte mert
er uit cle granaattrechters. Bn hoe moest dit zijn;
zooveel lijken van menschen, kadaver, van dierc'ir stal<en in clen bociem. Er r'vas ge1''aar voor Ce
vreeselijke typhus.
De Duitschers bepaaiclen zrcin nclg, steeds tot
lrun geschut. Zij meertden waarschijnlijk tiat er
van Kaaskerke niet veei meer overblijven zou eu
:rlroten c1,an op Ouclekapelie, het hoofciku'artier
\rr;. den aJluiraal.

tï:;ru;:l'Tl,

n*p"rra** zieh, zooals rvij reeils
:t,ideir, tot hun artillerie. Onvermoeid schoten de
stukken. Oudekapelle moest het ontgelden. eu

admiraal Roriarc'h was verplicht een ander
irtvartier te zoeken; irij begaf zich naar den
Rabbelaar, op den weg na.ar Fortem. De kerk
van het dorp stortte welhaast in puin.
trindeiijk zouden de fusiliers afgelost worden.
ijerr maaud reeds worstelden ze nu voor Diks
tiurde, en velen hunner \\'âren er gebieven.
Den 16o in den namiddag kwam het orcler tot
allossing: het 94" infanterie-regiruent zou de
loopgraven bezetlel, De mariniers waren verheugd. Ze zagen bete,re voeding en rust

in 't

ver.

schiet.
ru lJe manneu verheugden zich , schreeJ de
scheepsluitenant II. in zijn notaboekje, a vobral
tlaar cie osserl en kalveren, rvelke iu derr omtrek
getlwaald hadden, nu verdwe[en ï7aren. Ik zal
'mij
bbj zijn,
eens geheel te kunnen wâsschen en
ie verkleerlen, want ik heb liet niet meer kuunen
tlocn sedert uri.in vertrek van Grancl-Garton,
u'aar ik op 15 Oktober het konvooi geëskorteerd

lrad.

Iu

cle

loopgraal van kapitein ÙIalherbe, traeht-

uit de sehipbreuk van Diksmuide ont"
snapte fonograaï u le Chant du départ r te laten
spelc'n. Maar nog eens moesten de fusiliers er aan
herinnerd. in'orden hoe guur het nu in Vlaandererl was. Den 15b begon het te sneeurven en de
'.i:ind stormcle uit het Noord-Westen.
te men een

In stiite vertrok men. De Franschen plasten
iloor trret slijk der wegen. Eensklaps ontploften
eenige granaten boven hen en zeker moedt de vij-

=*.629-

ie

lrttctl.

J-tr.'

Schr:l.ri:ttztt;t! r

aûd .le br:rvegirrg bemerkt hebben. 't Was nret
.,,cor r-lit bombar<iement dat mcnigeen dikwills
achter zich keek. i.iu bij het afscheid voelde men

heter lat Diksrnuidc voor c1c brigade \1,âs geneest cn lrcretreel liefs men er achter liet.
Sommigcn vielen in grachteu en sleurtlen ziclt
.darr doornat voort. Bij alien trlakten de kleeren
aan 't lichaani, w-ant nu regencle, clan sneeuwde
het, en gllur blies Ce vrincl. l{en had slijk tot in
clen nek. llaar kolone'i lJepaqe stapte nevens zijn
striiders, ofscirooir hij narivveliiks van een rlioncie
herstr1d ttas.
Op cleir \YeE naar l{oosstacle u,achtte hen een
.,

errassing, Generaai Lrrbal, kornmandant van
\/II" 1euer, dat den 20"Oktober gevormd was

het

rm met het Belgisch lcger samen te rverken, stelcle ziin bez.oek aal c'le brigacle niet uit, to't c.leze

rr

kantonneùrent aangekomen tvâs, cioch rlen
morgcn r':rr clerr 18" reecl hij haar met een pe1o.
t,-)lr lan i)0 draqcrrCers tesemo.et ; hij steee af en
,lekcreercle a4rriraai Ronarc'h en cle tr",'ee iongste
fr-rsiliers varr lict 1' er 2o tegiment
oÀh"l=,le
"tr ele voor'
,leze ntalroz.en, ofschoon ztllks tegen
=.-1.ri{ten irrdrrrischte. De knapen waren nûg geen
.,,:'httic,;r jaar. Eeni'r'e uren van daar bulctterrle de
artillerie I'an clen vijand.
kn wilde, c1e generaai de gansche brigade en
lraar heldhaftige .:erdedi,sing vân Diksmuicle
eer€î )j.
ee,n

De troel.ren trokter, r-ervnlgens naar Hoo'gsta-

.le en Glrver:inckhove.
We leizen in het dasboek, rlat hier vier spionnen aanse'houclen rrrefden, rvelke oim de troepen
zutierven.
Biizonclerheclen staan er niet bii. 't Is rnos'eliik
..lat cle mâ1rnelr met die ber'loelins orn de so"lclaten
z'tl iet'rrerr. lîâar \À'e rlienen in elk gerral met der,'e'liike notas .uiterst .;oorzichtiq te ziin, Voorai
de Frarr--chen en :zelfs ook veeil onzer officieren
tnonclcn z,ich z.eer wantrouwencl iegens de bevoll<in.. welke,ze niet rrerstonrJen en utier nietws-

-icr-iryLeirl ze cte_tcel r'erkeercl oorzatten.
l{enirrc doo.lonschuldise burser is iri rlie dagerr als qrio,n weggeleid

irtt )iir:tiu'erk in ltt I

I

Op 1 No,vember beschoten de Duitschers
Veirrne. ]vlen beschuldigde een iandbouwer vâfl

Ramskapelie, Duitsche solclaten op zijn hoeve
verborgen te hebbel gehouden, met een kanon,
tret stuk dat op Veurne schoot.
Duitschers en een kanon op het Groot-Noordhof, zooals de boercierij heette ! En dan schieten
van daar l'Nlaar tegelijk wemelcle cle hoeve van
Fra,nsche en Belgische militairen, want zij lâg
nog geheet binnen onze linie, tien minuten gaans
achtet den spoordijk en 't overstroomde gebied.
Vlak bij stond onze artillerie, lvelke den vijand
bestookte. 't Was te dwaas om het eeal oogenblik
te gelooven... Maar in den nacht van 3 Novem-

ber werden c{e boer, zijn g,ezin e,n zijn werklieden, clie bij hem gerveken waren, clan toch van de

boerderij gehaald. Gendarmen ornrinsden

tlee voertuigen met burgers, en c1e eigerr

de

paar-

clen trokken clie voort. De lanclbouwer bracht
det'eersten nacht in een aardappelkelder oncler
Wulpen door en moest dax naar VEurne.
Lanqen tiicl bleef hii hier her"'aakt en clikwijls
werd hij onderhoorcl. Natuudijk moest men hern
op den duur wij laten en de arme man kon als
banne,ling naar Frankriik wijken.
Ifoeveel weedzame in'wcners van Nieuwpoort
z.ijn revankelijk heen .qeleid en moesten dagen
lanq in een kerk of de gevan.genis te Veurne hun

iot
' afvrachten.

Daar:om zeggen we, dat we rnet zulke mededeelingen zeer voorzichtie dienen te zijn.
Fntrrsschen werrl het rvinter : het sneeuwde en
ol.r 18 en 19 Norrember.
De arlmiraal wilde zijn hrigarle hereroepeeren.
Hier crine het niet. Et was reen plaats om zich
te beg.esen. T)an kwa.m er berrel naar T)uinkerke
fc trekk'en.
Den 22" l{crvember l2eraf rle brieade zich op

vroot

u,eq-

't Drlrrde riet

lang of de orrle nras verbro-

ken.

Nu nas ûpEnbaarde zich cluidelijk de rritDuttins
der troeoen, clie niet tegen een matseh van 35
hilome,ter bestanri waren. Bovendien werd de
tocht qehinderrl rloor korvooien in tegenoverg.e-

*- clc

*
tijke beiangen. In de wanclelzaal ,hangen negen
schil<1erijen, portretterr vair sterkc viouutel, Jtt-

dith,

Debora, Paulina, Porcià, Zenobic, I,ucrcJacaste, I'[ouirni crr Jeannc c]'Arc. f)oor
benociïrrg rran I,arnartirrc, rlic hiet <likrviils vcr-'
toefdc crr tot algr'.,'aardigLlc latr 't arrotrdisscment gckozen l'cld, sclronli tlc rcgt:ct'itre aarr <1c
gelllcelrtc êen doc'k varr IJcilatrgcr, clcn slag lrri

tia,

Ilonclschoote ve'rbccldend.
\\-arrt lricr ligi ccrr slagvtl,l.
Ecrr ntorrutneut rr T)e Faaur r, ltcriuttcl-t cl' ons
ocr'l< aâu. Zij, <7it nu als lrontlgcttootcir sallrlcn

Ziclrt varr Ieperen in

1914.

steltle riclrting.. De \\,cgelr st:lrencn eintleloos lang
cn waretl doorslecht. lir rvarcu rreel achterbljvers.

'De fusiliers kwanren cloor Hondschoote

en

Bergen, tu'ce plaatsell, \vaar lrteinig ornging,
rraar n elke rru schokten, vau de oorlo'gsclrukte en
rvellie ook l;ii onzc soilclaten goecl bekend zijn.
llondschoote behoort tot cle rii van sluinereil<le steedjes, r'velke in 't Noorclen van 't oud
Vlaanderen begint met Aardenburg en Sluis en
vefder l,issewege, Damme, Brugge,, Oudenburg,
G histel,wi jlen Ni eurvpoort en rvi j len Diksmuide,
\lenrne bevat, en rroortloopt in Winokstiergen,
Broekburg en Grerrelingen.
Of ge op de wallen rran Sluis of rran Nieuwlroort of van llonclschoote wandelf,; ge krijgt tlezelfcle inclrukken, ge ziet er 's zomers tlen krans
\'an groen, zoo heerlijk prijkend tegen 't stedegraulv, ge lioort er 's winters hetzelfcle cloor<lringencl ravengekras uit de hooge, kale boômen, en
daar binnen de rrestc, in c1.e ruirne,, ouderwetsche
rvonin.qen elr verlatell lrakhrrizen heerscht tlezeJf
cle stilte, dr'e u, rrreenr<l verschijnsel, soms httive'
ren cloet, soms vroolijk stemt.
Overal zijn het clez.elfrle lcrlatcrr straten, hier
,r,iirler. claar smaller, l.regrenscl cloor lieve gevels
r:reE trapjes, straten, die ergens eincligen op een
rval of een âkker, welke vroeger ruime woningen
droeg, of bij een bruggetje oveï een traag vlie?enc1. u'atertje, ook een ôvclhlijfscl varr icti grnoters.

Maar hoe schoon, r'lie ou,le rrlaaiscl, \\'aar .qe
verleclen leeft. \vaar 11 irit 't relief van eerl
gevel, uit de omlijstinq vall een raam, uit eerrniri, uit eerr kloplrer, ia, v.,aar al nict, de kuns[
1<:e'ellstraalt ! IToe irrrris r'lie slrraties en pleinties,
als gesr'oeid uit dcu p'rorrcl irr harruorrie me[ c]c

in 't

onrgerrinq en niet p'crraakt I
Err ioo'rreel varr rl:rt alles u,cr<i rru lnet verniclirre bedreigrl, vèt'l crgct rlarr 'lrt.t ooit in hct verleclen was geweest.
Zeke'r, cleze steedjes \{,zrrelr in rle geschiec'l.erris
niet vreemd.
I{onclschoote's sclroone Ëerk, met haar hooqen
îoren tr D,e wilte Toren l , zoo,als men in de street
zeet, is Îe grool. eT] oD het oude sîadhuis verhan'
dolt dc vroodschep slcehts oenvoudigc plaaîec-

stlijrlcu, cle Engelschen clr Frauscltctr, stontictt
liicr irr 1791 tcgenover clkancler cn Bartheletrrv
sctui.gtlc in zijrr verslag, u'at ool< nt1 $Iaarhcirl
bleek. rr Op <lit voor den kriig onqeschikt tcrrcin
llnet zijn hagen- en grachten, vecht men nict,
rraar steelit rnen elkancler clood. D
En hoe waâr was dat nu nog !
Aan den llzer, 't zelfde gewest, leverde ntet
geen veldslagen,' gelijk op golvende kotttcrs,
nraâr evefleelrs claar stak men elkaar <1ood.
In al clie plaatsen o'ntvingen c1e rrermoeide fusiiiirr.c cen hattelijk onthaal.
Om ha'lf zes bereil<ie hel sros rle <lomen Saint-

Pol, Petite Svnthe, MattlycL bij Duinkerke.
TJindelijl< zou nren e'cni liuflnen rritblazen,
lokte een rustiger leven.
\{aar cenige uren later lin'aln ei een \ryaag onr
hulD rran het froni ell moest men besluiten cle
noq cerriqszins weerbare mannen tlen vo gentlen
1lo1'cicn in ar.rtohtrsserr terug te voeren. \Ieletr
konr]en niet rnec en bler.en Te Saint-Pdl, waât ze
\'rr1r\\rcp,(r cle

hevoll<irro ccn p:ocri onthaal genotert.

Jlcrr lroo,l <1e vcrnrocide slrijrlcts ecrr rustplants
ran. sclrorrli hun rtcrsnaperingen, r,r'arrt ierler lvilr1e zijn .r'reug-clc lrrchterr over lrcl behou,l r'al
Diks,nrnicle.
JIcrr 'lracl imnrcrc

zoo tccl arrnsl rritgestaan.

1o,en n1c1.r vreesrle, rlat r1e viiancl cloothreken en
r,.:1< Fïnrrsc1.r-\Z1aau<1eren invallen zott.
I)crr 2{1" ts ntorçae11s otn zes-uur laatlclct r1e
:rutoilruss,en hrrn teizisers on, r'!e ftrsiliers, r,r'ell<ett

gesrrncl rver.l. Nien,anrl n'isî t'aarheett
lrc't trtt cdns. ïVel hoorr]e trrel setttchten als zott
À.eetr rrrst-

tic l)rritscher bii D'iklsmttirlc over clcrr fTzet sedronp:en zijn: anrleren hcrvcerclen, tla-i de linic
hii Nieurvpoort rlootbrokelr \1'âs.
Er v,raren er zclfs. dic rnet ficrheirl lrrister<lerr
1raâr een berichl dat tle briqacle. onr haar danner1,eic1 tot eerewacht van Tiotring Allrert in cle
Parrne aâfl qedLlic'l pe-nvorden rvas.

\\7at rn'as c]e redgr rran het alarnr clan? De vlic-

qcr \ferlriirnes hacl bii Worrmen groote bedrijvigI'eirl oncler de I)rritschers opgemerkt. Dezen leqrrien
brugacn over clen f-Tzer en daaruit leiclde

ruerr

af

, dat et r'' '

harrlnekkige aatrval,

een

rricuu' olfensief geschieclell zo'11.
Voor alle zekerheid clee<l cle genetaal weer eell
'lreroep on de btigacle, r'laar cle territodalerr bij
D{ksmrride nog niet geharrl waren irr he{ nieuwe
Lresîaarr.

J)e rrariniets ha<lderr dtts oeen kans gehad hun
besliikte, gescheurcle, versleten kleeren te her-ctellen of te rter'ntisselen en httn ongelrrkliig

sehoeisel tc Ycrvâng.e

*63rdaar alleen tot een verdedige,nde rol nioeslen hepalen.

XVII.
ftret verloop van den slag

[]e

bii leper.

De Duit'

De beschieting -der slad. -garde.
Pruisisshe

$she nederlagen.

--

IJc cioorbraak aan den lJzer was dus niet ge-

lepcren. Dc Rijsclsche poort

in

1014.

Ilaar het vervoer in de autobus 'vroolijke
was iets
in eet

nicuu,s en bracht c1e mannen
sternming.

Ën zingencle en roepende stormden cle jo'nge
rnannen bij het lichten van clen dag doo'r D,uinkctke, \À/inoksbergen, Hondschoo e, Leysele.
Ongen-rerkt \Maren ze \ïeer in België gereden, en
nu ging het langs fsentrerge,, Rexpo,ele, Gyveriuckhove, tot Linde. De ailtos reden niet verder
m.eer, en de brigade stapte uit. 't Was koud aan
de voeten, want de clooi viel

anderde

in en de sneeuw ver-

in zwa.rt sliik dat door het

versleten

schoeisel drong.

Als kantonnemênt wercl Loo, tusschen Veurne
trrr feperen, aangE\À/ezen, een Vlaamsch stadje
zoo ouC, dat de mEnschen vErtelden hoe aan een'
boom bij de Westpoort, Julius Caesar zijn paard
bond, toen hij naar Boulogne reed, om van daar
een aanval op Groot Bretagne voor te bereiden.
Jr'Iaar Læ zat a1 vol troepen en daaro,m moest
'', t 2" reE"inient te Pollinckhorre blijven, tenrtijl
het It naar I,oo marcheercle.
't Was er minder goed dan te Saint-Pol, s/ant
alle gebouwen had men teeds voor andere deta.
chementen opgevorderd, en ool: de huizen zaten
vol. l{et moeite bracht men <1e nog steeds afgematie rirariniers onder c1ak, en veel r:,fficieren
rlen had verdwenenelr weer vervângen .* moesten op stroo logeeren. Een bataljon kampeerde
op stroo in de orrde, frlirne kerk, êen der montrrnenten van Veurne-Ambacht. Offlcieren legden
zich op het hoogzaal ter ruste. De winrl giercle
soms dbor de gebroken ralnen.

De viianclelijke aanval bleef uit bij Wournen,
uit Nienwpoott vroeg nren hulp en autohussen btachten een bataljon van het regiment
ruit Pollinckhove er heen. De rest val clit regiruaar

rrrent 'iverd dan te Kaaskèrke qelegerd eu keercle
c.lus onverwacht. vlug voor Diksrnuicle teruc. tcrrvijl het Ln tot 5 l)ecemher te Loo bleef en rlus
rvat rust genoot, toch nog in onrunstiqe omstanrligheden, slecht gelogeercl, onder bereik van
ho,m tnen,o.nbesch ut troor h et o,rrbanrr h a tti Ê t\reer,
t.likr'rriils onvoltloentle ger.roed.
D'e r;al rran f)iks;muic'le hceft ons ech{er zoo ver

revoerrl, dat lve om in cle tijtiorde te bliirren,
eerst fiog e'enige andere feiteri moeten onhalen.
De Duiische blaelen erkenrlen zelf, dat de verovering vân Diksmuide geefl doortocht aan
's keizers legers verleen<le en de troepen zich

slaag<l. A1 bevoncl de keizer zich in Vlaanderen
crr hacl hij een machtigen invloecl op zijn legers,

tiàt l<on

hij toch niet verkrijgen. En vreeselijk

n,as de tele,urstelling toen het bleek, dat na dEn
harclnekl,igen weerstand, ook het water den weg
raar Calais sloot.
Nog een hoop bleef er over : een doorbraak bij
Ieperen; Wij hebben reeds een gedeelte van dien
vreeselijken slag beschreven. Nu werd er bevel
e'egeven kost wat kost een bres in de Engelsche
linies te slaan, een weg langs daar naar Frankrijk te openen.

I)'en laatsten Oktoberdag begonnen cle Duit'

't W'as nog donker
in zijn linies allcrlei signalen hoorcle

schers al vro,eg een , aanvaJ.

toen men

"

'l'cvenrle lichtjes van lantaarns zag.
Van gevdngenen \/elnam men dat c1e keizer er
op gesteld \ ras oip il November te feperen te zijn.
En er scheen kans. D,e uitgeputte 1" Engelsche
<livis e wâs vân Geluwvelt geweken tot het
linoo,p'punt der wegen naar Frezenberg en Meenen. D,e ?" divisie op haar beurt had achteruit
mo,eten lrekken op tle hoogten van Klein Z,ille'

beke.

D'e ruiterij van Allenb5r vern/eetde zich hopeloos, over een linie welke veel te lang was voor
de geringe macht.
Doch cle 2" divisie scheen nog al haar kracht te
hezitten. Ze stond ten Noorden van Geluwvelt
en wierp de aanrukkende Duitschers links van de
lt. clivisie terug. Haar sukses vuurde deze laatste
aan, clie nrr mecle optro;k in een bestorming det
vij andeliike rechterfl ank.
Ifet 2" \tr/orceste,rs uit de 5à brigade, gesleund
cloor cle veld-artillerie en het 2" Oxfords,

zweepten cl'en vijand van langs den steenweg
achtertrit. Ze vTogan opeens elr o'nvenÀ'achts op
derr vijand.

rr Dan zag rnen, schriift Naoier, met welke
u'akkerheid en rvelke majesteit c1e Engelsche
strijder vecht.. Niets k'or n,eerstaan aan dier
orrerwelcligenden vloe,cl. Geene uitbraak.rran ongcteurde kracht, geerl zenu\^'achtige geestdrift
rrerflauwcle cle bestenclige vastheicl van hun op'
lrrkken. ))
l{et cle hajonei namell ze flelrrrvrrelt in, rond
2.30 rrrrt 's namidclass, err de linie' rr,as hervorrld. Dat liet aan cle 6" kavalerie-brigade toe,
cle bosscÏen te zuirteren Oos,t van 't doflr. en dan
ite saoing te vullen tusschen r]e 7è divisie en de

2" briEarle. 's Avonds ha<lden r1e 7u clivisie en Bul-

fin's

steuntro'epen.

hun woegeren stantl heringe-

nomen. (1)

1) A. Callev'aert.

rt

Yper.

l

--

'

Ie'1rcrelt.

l)r'
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ll,rtc't.stt.aitt.

I)e laatste Oktoberclag neigde ten einr'1e. À1
ie:rheiligen brak aan, maâr leperon bleef b-rriten
cler kiatuv van den vijancl.
Iutusschel was feperen zell al heschotert ge
*'Orrle.n. f1re eerSte gratraat kn'arrr in den nac.hl.
larr 2i) op 30 Oktober.
rt Onttrent elf uirr rr trcrtelt Cesal (lezelle,
,t rlr<xrmde ik, tlat ik eerL hcrnrJ hoorâe hrtilen,
rnâat het ktrrarn. af al zri"eilertr.l r:n n'etr1 een ge'
tier, zrn nijclig, e1r zoo nabij , als n'iitle het tegerr
nriin karuervenster openkletteren.
Het klakte open ûet een slâg, die gansch het
hiris <leecl claveren,' etr rterscheidene rtensterniiten op cle straat in str-rkken rirrkeleir. X{et dierr
slag was ik rvakker, ik bleef eenige oogenblikken
liggen, tern'ijl 't bloecl hametrle tegetr mi'irr sla

r.

i;r-t'r.,il. lloirrlrlrtriurrciit r':tir 1n,t .\:;ir.1

,

ais iret gnrrunrelen \'a1t een onr:r:ç11s1, dat niet
trekken u'il, hacl ais bij atspra:rk opgehorrden,

aT,

de

rracht s'as akeiig stjl, als om rlie keel te laten brakerr, riie eil<e vijl rif zes nrinuterl eer z\\'ale gralilJl .rlr o.nS trlzonrl.
\\'ij zaten tussc:hcrr baklierr en biervatelr trret.

rrns hooftl op dr: hanclel], efl onze artnen ol) de
liuieën gesteunrl. IVog eens berst het los, rlof uil

rlt: r,erte, alsof hct rrrorrsteringem'arrtl van clen
;,arrischoot hilitc ; nog e('ns liomt lret doodelijk
gehuil zn.ellcnrl op olls aalr' eil al1en, uit inge'bolen be"zorgcllrei<l r'r>or orrs leveu, uit natrrurlijk

lrundengehuil.

angstgevoel, steken rçe cle schouc'lers op. De slag
l eerclaver:{, het huis u'aggelt boven ons, veïsters
hrxrren rn'e in scheLveu vliegen, tlakpannen tegen
.rlc .-ste:no; r'anrnrclen; prrin eir steetgruis naar
l,c.nerleu sto'rten err rlaarn:r rvâs 't u'eer dooclstil.
Den rtolgenclerr clag kr.rtatnerL de menschen als
rrit een nalerr dtoom. [r rn'aren cioo<lett , er vlaren
seku'etsteu : in rrerscheidene huizen en .qeborr\\-en \1-aren. grurvclijke gaten geschoten ; 's nror.qeus hernam het krijgsr.erkee:r ziin drukken
glang.'s Artonds ku'anr rle v1"ees \l.'eerr o1r. T{oe zou
'le nacht zijn?

Eer ik tijd hacl tot verder gepeins, schokte ge
h*eL ons gEwest met zulk een vervâârlijke ont'
rrloffing alsof rle doncler te mitlcle'n ons huis ware
gevallen. Buiten ritste het op de straatsteenen ell
rinkelde het. als r;iel er een regen van metalen

en ook ons gebuurte stond op straat, gereed onr
bij 't eerste schot ilen cluisteren in te gaan : er
viel een fijne motreget, de hemel rvas z\rr'art en
in c1e sttaten storrrl hel n,ater in hiinkende plassen

!t verschot.
rvachtte En nu 1age1l et' rtoorzeker vele alzotr
te urâchten in de stad.
Be'nige minuten gingen voorhii, stil a1s itt eett
graf. De rluisternis n'as dik efl gee'r rnerrsch, die
een vin roErcle in huis of op straat.
Een tloffe slag in cle verte ett rlaarop r'*eet dat
flelt varr

Ik

scherfjer.
Ik sprong Ie beetre en hacl moeite om

rrijn zin
nen te .qelooven : ik hacl willetr tw{ifelen aan hetgeen dâat wezenlijk gebeurcle, t1e n'aarheicl weg
duw'en en bevinden dat het geen \\'âaf,hei'l wa-"
I)och

't

\{as slechts

a1

te ntaar.

De huisgeno,oten zijri râri tlit hun bed gesr)rongen en loo,pen radeloos heen en n'eer' Rrritelr
gaan cleuren oËefl en slaan trreer toe: een peetdensestran

rijdt te vluclite

<1o'rt' ele r'luistetiris

Yerrlers tlonkere nacht.

IIoe het elclers çnnc., rveet ik niet, rnaar toelr
rle volserclebom afkwaur, zat oirs eebuurte; vijf
zes huisgezitr:nen bijeen. ver-"choilen o'ncler het
gewelf van een gtootett 'ke'lclcr. TTet qeu'oon karr<ingcl-xrldcr, dat serlerl rlâqen orr'de stac.l hirrs'

of

\,reile gezinnen verlieten

hun huis en cle stad

lrrrsthen het slijk.
Er klvam niets. 't \\iachten uroe, ttok eltr< zijn
linis s,eer binnelr en riehtte z.ijn kelelet tot slaap.teê in.
lJe rracht gine

loorbij en er kn'ant niets. I{et
schieten binst den Zatetrlag n'ercl zooveel te
heviger.

i\Ieer er meer kriigsgevangenen zagen

\Ne

rraar cle treinen voere11, meer en meer gewon<len
hinnen brengen.î."'ee, drie maal tla:rgs wierpen
vliesers bo,tlmen rrit de irrcht, e1r aalt clen 7-wid
Oo,stkant, clien Zatertlâgltoen, r.ielerr r'le shtapnells reerls tot ilr c1e Riise'lstraat.
T)e rlrie vierclen cler bEvolking sloot op clien

ziin onbetqzaatr 1111i5; imnters liep â1 lnet
r,rrs ho1 rretucht llnt cle slaslijlr rlr-ciq<lc door te

rlrrg

lijk kanonvurlr, en spijts onze verwoede tegen-

aauvallell, konden n'ij het uiel herinnemen. Allurb1' riep de 'u-ier bataljorrs (tweede korps) ter
hulpr, die op rust lagen tusschen Xleessen en
tse11e. Ze kn'amen op, tlolvel loopgracbten elr
liielilcrr starxi tot 's nacirts tegen een. gestadig
r,iianrlelijk aanvalleu -. 't waren de London Scotticli, voo,r het cerst in t' vuttr, en ze tosnden clc
1<oelbloedighei(l valr oude soklaten. Binst den
lracht, braken de DuitschErs door de linkerflanr
varr de lu 1<avalerie-divisie, rlarnen Wytschaete
in
op den steenweg van feperen naâr Armenen treschoten van overlângs de Londolr
tières
- maar in den voo.rmicldag van Maandag,
Scottish,
cle n 2o, ge'raakteii cle steulltroElen met het
Fransche 16" korps nâder Wytschaete eu versterl<ten huu front. lVfeessen bleef irr Duitsche
hande'n ;
't was een groote insprong in onzc
linie, die -nu liep van De Gheer tot ten Westen
van }Ieessen, doo,r W'ytschaete, Sint-Eloi en
I{leiû Zillebeke naar Geluwvelt. Op De Gheer
.l

werd er dien dag hevig gevochten aan Pulteney'r,;

)r rrvrrstt'rronrirrg voltrok ltaar u'ctk.

breken en de stâci groot .qevaat

rompeling.

linkerhand, waar Dent, de trommelaar van d,:

liep van over-

Ntt n'as het geeu verliuizen 1neer, maar een
uit, clat opengebieven
rvas ; Z,uirl.n'esrtr,r'aarts sll llilar Poperiughe. l
Âldus verh:ralt Cesar Clezelle in zijn meesterlijk u'erk ,r lle Jlootl va1 IJper', hoe cle eerste
bornmen tie eer'..r,aarclige starl bestookten; eu
tr,ren begon rle lalge eu trage dooclstrijd, de alvltrclrten, het eenige gat

geheelc vernielirig varr clezer zr-ro l1ç*t1iitre plaats,
u'elker trots u,el dc' ltalJe en katherdraal lr'aren,
,fuch clie rrog zoor,eel altclcre schoone lnonuûten-

ten telcle, rrr.r olrgcoffercl aan het olrbamrhartig
geschut ran eelr rriets ontzienden vijand. $.,re zagen Nieurr.'poort eu Diksmuide sterr.e'n. Aldtrs
\.erging het or-rl: Iepererr. llaar tlood, tieen. .
rloc,';1, kon het niet z,iin, 'rt'>t.t laDrr ,'laar rle ziel varr
'lt'n rr eerstantl hlccf
I)ier te bt"ekerr n,as r1n-c het tloel der Duii;icht-'lesers.
.

.

Het rnisluktg,, gelijk l.e heschrer:en

.len laatsten Oktoberclag.
Op Allerheiligen volgclerl \\.eer aanvallen.
Eerst te Kleiti Zillebeke'tegen Bulfin's

2u

oI)

el 4"

blisade en dan bij Xleessen tegen Alle,nbr'.
f)e eerste ilrerd vrij gemakkelijk met c1e huh)
van Byngs kavalerie afgeslagen. Deze storm
scheen slechts den anderen te rnoeterr steunen,
want bij het ongelukkige ]Iees,sen sins het ge'
n'eldiger

to,e,

De Britten boden hardnekkie verzet; echter
moesten ze voor cle overmacht Ho lebeke en

Meessen opgeven. Deze plaatsen wâre1r van belang, claar ze de tegenpartii ge.r,ichtige hexrgferr
rtoo'r zijn geschrit bezorgden.
.\Ieesserr sto'nd oncler hevig r.uur. Hrrizerr stortten in. De Engeischen trachtten het te hernernen. I)ien claq qirrg iret rrerscheiclene malen v4n
hanrl tot hant1, nraar ten slotte bleef c1e vijand er
nreester. Callevrraerl zegt. tn ziin ovetzieht van.r!e
gevechten

:

lteessen n,erd platger.a.agd onder- cen ïreese

Oost-Lancashires, het Victoria Kruis won, me t
het bevel te nemen over de tfoepen, na den dood
van al de officieren, ar stand te houclen tot dat
c,r hulp kwam.
Bloedig intlerdaad waren de gevechten. Tellceus en telkens sloegen als de golven der brarrdirrg de vijanrlelijke lirries aan. Soms sprqng',:n
ze,.:iuichend reecls in huu ovennoetl, de Britsche
steliingen binrren, rnaar iecler rrraal rverclerl z.e er
rrcet uitgevrorpefl.

\\raar cle aarrvoerd,ers r.ielen, r"oerde.n onder-

,-ifficieren, .ja, gervone solclaten de andeten a rn.

Jlerr u'iltle eenr',rrrdig niet v,ijken. Onr enlele
loctelr terreiu nrerd gestreden als on een rre ite.
I)e cloorlerr lto<>ïrten z.ich op. ClervrNrrlen zelfs verzanrelderr hrrn laatste krachten om het velz(t te
stc'ur1cr.r. I{et groote opoffering brac}rten voedui
,,rrt'let het alledrevigst rrrrrrt nrunitie aan. \Verrlel de paarden weqgernaaid, dau slerrrrle,r de
zelf de kaissons nadet.
lïeessen $'as vedofen, ia, nraar vertler zou de
te senstaucler niet cloorclringen. De D,ttitsche offi,'ieren huilclen vân \r'o'ede. Ze sloegen de wijken
den met hun sabels, dreigrlerr ze met revolvets.
ln c'lel ntg stonclen mitrailleurs oni r'luchtencle
Pruisen weer in het vurrr te jage.n..
1lrrrll11elt

De keizet n'ilcle het, dat feperen gelromen
wercl. maar de q.ensch van clerr oppersten l<rijgsheet brak op de hel<lhaftigheicl r.'an het'legettje,
ff en zijn kliek zoo gemintrcht.

cloor Wilhelnr

Officieren erkendet later het niet

te

l.:unnerr

r,,erklaterr. t\/aar()n1 cie Dlannerr van D,uitr,chland
r'!aar mislrrktc:n r:u noenrtlet het eervorr-,lig een
rr,q n

r'ler,
eirrr,le van clen

I{et

tlas brak tlen 2o Nt,vsm6.r'
rle u'evechterr af. En bover.rdien wâs de l),uitsche

aanvaller uitgeput. Hijgend .la.q hii irr <le zoc,
.lrrur seko,chte s,tellinqen eu kon er niet aan clerrl<elr, tle bestormirrg den volsendell clag voort te
zctlcrr. En zeilfs vijf ciagen lano bepaalde deteqc:rr s;tanrler zich tot een ee.trrroucli ge beschietin.q.
Die r.erpoozing krvam rlerr Rr-itten uitmrrntenr] te

*6S4Een kerkhof was het tlaar"
Ook varr rrrïnen...

ti O, in den eersten tijtl r'. zei mij ee.n boer, die
einrlelijli van claar l'eggetroklien is. rr r.vas het
ircel gcrvoon, clat ï'e, \\.an11ee.r u,:e 's atrortds ons
hoofc-l eens buitcn stakcn, r'ier, vijf hoeverr zagen

branclen.

l

Tusscheu Roeselale eu lcpereu staat maar éérr
rno,len rneer : c'le Arkernolen ; hij clraagt echter
ook a1 menige l'onc1c e1r 111â9 nr'el mcer clraaien,
ltant... c1e mulcler rncest eens mct r'le ri,ic.lien seincn gevcn aan clen vijand.

Zoo wercl niet ailcen eerr stacl als Ieperen telr
cloocle opge'schleven, maâr.een gansch gervesl !
feperen. De Rijseistraat

En men wâs nog mââr in het begin !
Deir 6" November hrï1renr c1e vijand zijn aan-

val1en. Hij richtte ze nLr op r1e Franschen bij
Ziltebeke. Deze werden wat achteruit geduwd.
Maar de vijandelijke aanval kwam in massa
op, en de Franschen rÀ/eken opnieuw achteruit op
de Engelsche inlanclsche kavalerie, waarvan er
lwee eskadro'ns in dubbele rij den weg bezetten
om de vlucht te stremmen. Voor een oo,genblik
lvas er wilde wanorde. Franschen, Engelschen eu
opkomende D'uitschers wâren onclereengemengcl
in de dorpstraten. I{olor.reil Gorclon Wilson l'au dc
Elues, ecri heldha{tig soldaat, werr'l geclood tloor
geschot uit de huizen.

in 1915.

pas, èn onr uit te blazen, èrr onr cle geschokte cenheclen ureer te groepeeren.
Zoo was tle ?" Bngelschc clivisie gesmolten vatr
12.00o tot 3.000 marr.
De Duitschers verrroelclerr htttr- get'onclen en
begroeven_

[eir

hun clooden.
uit die clagert

c.,r'er- cle trewoners
ïiLl) Bccelarc 1uiclt :
rr O, zoo clikwijls, als ze cloor c1e kleine ramen
varr lrun hcieve starert, zien ze een tooneel, waarL\an ze trouwens reecls ger,voon zijr1 geworden :
een veldprediker en een o\ierste rechts vall een
gapcrrclcn kuil ; tegenorter fien helpers van het
Roorle I{ruis. En in 't groote graf liggen jonge
1nanlle1i, gevallen in clen hevigen strijd, welke al
vier rnaanden hier woedt. De geestelijke bidt een
rl.ijlc... I)an worclt haastig het graf gevuld. Zoo
is de weg vaq Dadizeele tot Gelurvvelt één kerk-

verslag

lrof....
rr

Van verre gezien

l,

I

Majoor Hugh Dawttay, die clen staf vatr
't hoofdliwartier verlaten had orn het 2" lijft'achten aan te voeren, leidde ziin volk t aanyal , en bracht r1e1 rrijancl rnrrceile rrerliezerr teie.
Trvcc hondetcl jaat voordien hacl in cle Vlaanr-

sche vel<1en c1e Frans'che rt \llaison du Roi rr een
rvarrhopigen âatrr,al geclaarr : 't tr-aren de beroem<le rr Gants glacés r, gekleed in kanten en staal,

met plttimhoeclen op, en met vurige

vertelcle een boer, < zou

nlanneil in kai<i, stormloopeucl te

ic pcinzen aân eeî akker, wâar 't wintercraan
iloor 't rnildig weere râp opgeschoterr is. Want
al tlie graven zijn getooicl met groelle dentakken
en blacleren. 't fs \râfl ee11 eintleke gezien een

gLootc,, groene plekke.

't

u

Zijn clood was vruchtbaar, want de aanvai
waarin hij viel, redcle rlen toestancl der Engel'
sehen.

?

(l)

Noveruber. Weer hardnekkige gevcchten.
's Avoncls lvâs l,âwfo'r:cl's 22o brigade gesmoiltell'
tot op den aanvoercler, r'ijf officieren en ?0{.!

clennebo.sscheri op

il1311.

Toen volgcle c:r \À'eeT kalnrtc tot lô Novernbcr'
^\Iaer clie rust rvas cr ccn loor ecll ollwecr.

lt oefeningsplein vool'
van i1e stacl- En ja, cle

golvende lancl 1ag claar

cle 1c'ger-ruiteri.ischool
Errgelschen Lrcbbcn clic voo,rdeelige steliing nu
irr cet fo,rt r,eranderd, sterker clan cle moclerne

lroclrelrrestingen, waarop men zoo vertron\,vde.
AcLrter boomstarnmeu en stalen platen, in onderaalclsche gangen zitten ze er i1r cclr onlleembare
plaats. Ên rlerrig Duitsch soldaat, die weer karnerarlen ireeft zien vallen en gewonden wegdra.qcll, c1t âân oudefs of vrourv en kinderen clenkt,
zegt, uranneer hij afgemat en beslijkt cie loopgrave1l verlaat, tot del Vlaanrschen boer : rr Belgiëtt
rvird uns Grab. l

voetc,

ruet rle bajotret. .'t Was <;or1og zonaler ijdelheiil
oI praal, een strijcl rrarr ttaakte harclnekkigheid
erl staleil l]loecl.
Ifugh Dawnay viel aatr 't lroofd z.ijner luan'
rren, doctr niet voo'raleet lrij ortlc ge'houtien hatl
oncler den vijand.

De Duitschers'verliezen hrrn overmoed en zeggen clat ze niet doorbteken kunuen. Bu rteel so1<laterr vragen aan de boereu, u'elke sterke forten
daar lij Ieperen toch liggen.
rt !!tramen, 1\llaube'uge, Antwerpen, hadden li'c
zoo gatlw en hier gaat het niet rr, zeggen ze in
lrrru verwonrlering.
Dat rzermeencle fort is 't Po rrgoonvelcl ten

Z.-O. vatt feperen. Tuss,chcn

paarclen.

Schron,elijk auders rn'as de aânval flll van c1e
Engeische.inlandsche kavalerie -_ bemo<iclerclc

rr
'

O1r Woensdag clen 1ln rr, zoo

vertaalt Cailc-

beschrijving varr John Buchan, <t kwanl
n'acrt
c1e optrre.rmachtigste poging. l,ijk Napoleon zijn
lijflvacht gebruikt hacl voor den eincl-aatlval te
<le

Waterloo,,1oo deed keizer \liilhelm met hetzelfcie
doel tc feperen.

De 1" err 4" brigade vail de Prriisische Lijf(1) Callewaert.

tr

Yper.

rr

*635*
Kruis voor een heerlijliel opruli' die ee*r deel
der loopgraven herwon. Op dien dag viel brigade'genèraai Charles Fitzclarence, V. C., <le

âanvoôrcler <ler 1" brigade (1), een soldaat wiens
rvapenkuntlig talent niet minder bewo'nclerenss,âardig q'as clan zijn ireldenmoed.
llct lrct mis1ul<i<en cler Pruis;ische lijfra''acilt
schcerr de vijartcl zijne levenskrachten uitgeprrt
tc irclrberr. Ziin gester.lig urassetcle vloetl van solrlaten u'as cr niet toe .qeraakt c1c ilnnne linie der
\/crhorrclenen te overrompeletr cn te doen \terzinLcn. Err tlooclclijk uitgeput, ciiep gckwetst dool
ircviq.c vcrliezcn, rvcrclcn's rriiancls slagen ai
rvecker en weeker, en hij ven iel nog eens in dc
r"outine van den oorlog in de loopgraven.

Intusschcn worstelde Drrbois' 9" korps l{oor-

cle'lijx-, clen keten vormende met cle troepen tran

den lJzet.

De strijd raa*sde rorld Bixschoote! waâ <le liiken zich in het dorp en de omgeving opstàpeltlen.

Ieperen. IJet Schippershrris.
rvacht (1 ) waren opgebracht uit het Arras-gewest
en ze u'erclen losgelaten tegen het punt van onzeil uitsprong.
Ze hadden geleclen te Charleroi err te Guise,
schromelijk geleden in cle moerassen van Saint-

Gond, bijna even schromelijk te Reims, maar
111 vochten ze onder de oogen van hunnen keir,er, ert ze rukten voonnraarts als op den' eersten
,lag van den oorlo,g. Maâr wat ongelooflijk
scheen, en wat onze mânnen hunne oogen deed
uitwrijven van verwondering voor 't geue ze zagen of wat ze slechts meenden te zien in'de duisternis van de kleine uurtjes van den nacht, het
u'as dat die beroemde troepen den optocht deden
in hun welbekenden... parademarsch!Ze kwatnen clen steenweg van Meenen op tegen Geluwvelt en lâng vooraleer ze naderclen had de bliksemslag van het Bngelsch vuul een zwaren tol
op hen genomen. Maar 266 sterk was de regeltucht, clat hunre massâ v'ast ineargedrongen
hleef.

De Engelsche 1" clivisie onderging den hevigen
schn'k van den aanrral, en op drie punten braken
de vijanden door en lrronnen zii iie bosschen naâr
Iret \\,resten toe. Ze llârnen de eerste linie loopgrâven tler Engelschel in, maar schener onruachtig om <len naasteu beslissenclen stap te
c1oen.

Het Brrgelsch fro.ntrntrrr stremde ze, en dc

illnken beschoten ze v'an overlangs, en ze vielen
terug ol-l de loopgraven, clie ze gewotlnçn hacltlen.
De Engelsche tegen-aanval dreef ze uit hct
rrrecste c1eel ervan, maar ze hielclen er eene of
tu'ee, en een smalle streep grontls in lt Po:lygoon-

hosch. Lrritetant ïl/alteï Bro,<tie
2" High- Victorialarrrl lichte infanterie
kreeg het

-

(1) Die brigaden bevatten
clertien bataljons
het 1" en het 3" reginrent
Lijfwachten
te voet, -het Keizer Ftanz Grerradier-regiment
tesamen

n' 2, het Koningin Augusta's Grenadie?,regineqt.n" 4, en mogelijkr het beteljon jagerç.

De inname van deze plaais zo'u aan den viianil

îoegelaten hetrben schrijlings c1e .vaart en den
spoorweg feperen-Diksmuide de bezetten, en alzoo de Engelschen af te snijclen en te omsingelen
een doel, dàt opperbest
gcleek aan hetge'en had- kunnen gebeuren aan den
zrvaai rtan de Ieperel-Ko'msr-r'aatt te Klein Zil-

van uii het Noorden

letrek"e.

Om daar ioe te geraEen, wierp de viiand bataljon achter bataljo,n op Bixschooie. Op éénen dag,
zegt c{e Fransche slaf, werden er tlrie Dtritsche
regimenten vernietiqd, en een rrierde ts anderen.
claags.

Dc vijancl deed razenrleï arbeid roncl de sÎad,
Noord ert Zvid, maâr wâar hij ooll n'ilde zwenlrcn, het wErd hem beleî.
Vanaf dEn 15" November kwam er ebbe in den
vreeseliiken aanval op het Noorcletrrunt, lijk er
cbbe'gekb'rneil rrlas vier dagen rroorclien op het
prrn[ van 'f fepersche bohvedi.

't 'Weer velnnderde en de eersle slag van fepetcn ejndigde ir een tempeest \,ân sneeuw.

Ën nu tle silag voorbij was cn mefl in lialmie cle
q'ebetlrtenissen o\/err{,eqen kon, verbaasde men
zich van En.qelsche ziitlt'nog nreer ovcl de uionrlerbnre zece. On somruiqe oooenblikkerr toch in
het heelste van de worstelins hadden clric <livisies en waî ruitedj legerkorlrsen weerstaan, o.fficiercrr moesten trij c1e vem'arring <le bresserr meT
a1lcr'harrrle sol<l.aten aanvnllelr. 'f Gebeurcle daT
écu onder-orficicr 't h^r'e:l rrocrrlc over cerr bataliorr.

Ërr tril Callcrvncrt's oterzicht stippen \\'e nôq
aân

:

Oo zckcr ooccll.lili zcifs harl ccrr briq-ac'le-r'errcraal rlerticn hntaliorrs orrrlcr ziin-ber.el. \trrc
lrrtnnen onc ee'nif'szirrs hci trrartbonr'se rrarr clen
slaq voorstellen. als v'ij irr eerr dap'ortle lezen rrarr
<

Sir Henry Ra$'lirr.corr nan cle

?n

divisie

:

fl) I)e nortnale sTerkte <ler l" brisa,'lc 'r,r'as 153
officiererr en 5.000 mrrtr. Nu telde ze nos I officicrerr err .oncler clc 500 man, ruedebeqrenen <1e
niei strij<1ers, zrrllie als kolis, transnor?-rnarrnen.
e117.

-

tillri

gekometr. tt Doorbrekerr i rr ir:rrl l
bevel i
Iluitschers geklorken. Eri nooit .ùas er zulk een
schoone kans ger,l-eest als nu I l,{aar a1s \ycleer bij

I,uik cn Namen, bij \ierrluu eu'Nancy, hij

r'

I{arne, was het ttotsch plan cleerlijk niislukt,
.\llecu cle rlo<xl belraal,.le een groote overur;i
niug. Aan weerskanten rtercl er zwaar gelloerl
Wat a1 kloekc levens rn'erclen weggemaaiil
I)e vcrllonclcneil vau --\lhclt . tot Nicrrtr'ltoot t
r'erloi'or 100.0{n nran. I3ij Ieperen.letierr rlc lJrit
.

I

ten

,11|. (X)0

man verligzen. Cclreclt: bataiioris

llri

rin'r:trcn :rls : het lu Coltlsttcant,' lret l^ tlo..-ai
:cots lrrsiliers, ltct 2" \\'iltshircs, l:.t t" ('airr.
1o1rs, crL snerlveidc"11 ce11 divisic-gcrlcr:-lial,

t\;r{,

l:rigailc-gc,neraal; tr.r,aaif stafofficierr.rr ;' lH r r:
, irtt,:lrtcn en bataljorrs verloren htrrr li,,lt,rrcls.
,r I)aeLrvas schaârs cen huis l zegt Callcn'aerr.,

,, roénrwaardig in <1e Engelsche stornrachiige geschieclenis rlie rriet urccr dan een zôon te bewet:
Ielrererr.

I{ct huis

cler T'c upelicrs.

,r Na i, 't gcbrek err rle or,rt;st vau dag en
nacht vcn'r-{gd te zijn clool een onzeggelijk sterkere nr:tclrt, had de divisie nog rle zwaarste beproevittg van al'te c1<.xrrsta.an. Ilet rvas aarl eell
hoopje r.ail :11,1.000 nlan r vergelatell het logge
D'ttitschc legel in beelwang te honden, binst clat
rJe drtdcre Etrgelsche ko.t'pst'rr oj)liwanlen varr cJr
,\isne.

Hier klarnpten zij lturrte handen vast lijk

schipbteukelingen, ruet onr zÉigqens ieclereen in
rle loo1'grachten, r,nl eene liuie te houden clie
rroodzatcelijk voor h€t beste clecl veeil te lâng
\\ras

*

eene <lunne, r.ritgepntte

liirie --

waartegerr

tle beste van de D'uitsche e't'iste-1inie troepen met
\vare $/-red.e opgezrveept $'t:rtlen. 't Was eer oflgelijl'. gervicht van lurg(juoeg a':ht tc-gqtr, één ;
clt eenli dat de vijancl rl,-' ir.riste scho'ts,verte vart
rcne 10()pgraclrt gevon,lt,n ha,l, rrgenrlc 't' weltlra
tlaarin, van '1, een eirrcl,: to,t het rrndere, ho'uwit
s(jt's en granateu, nret vreeselijk() gevolgen.
'foch stond dc mansthalr nagelvast en fepererr
blee'f'vrrcledirl-d op zulke u'ijze c1 :,t een Duitsche
officier nacierhand cL,raraan crlre i:,af lijk aan een
heeriijk u,'apenfeit. 't Harl aan cle Duitschers clen
inrhuk É:€geven, zoo zegde hij. drrt er op dit punt
r,ier Bnl5elsche legerko,rpsen tege,nstancl boden.
1\ren rradien de divisie uit de vuudinie teruggetr"r.rkken was ter rust, rvercl er bevonden clat
van tle 400 officieren, die Engelarid verlaten haclden, er slechts 44 overbleven, err r'â1 cle 12.000
man alleerrlijk 2.336. "
Het leitlerschap van de korps:ianvoerclers was
boverr allen 1of, en op Sir l)oug165 Haig viel de
zwaâlste las;t te dragen.
Toch was fepeten, een soldaten-slag, geu'onnen door tle koppige striiclhoe,ianigheden van
rlen nrinderen nrân eerder dan r1oo,r 't is gelijk
ruelke krijgskunrle. Daar u'as nr.ch plaats noch
tijd voo,r spitsvûncligheid. Zelden in rle oo'rlogseeschiedeni"-, irrclerdaari, r'inclerrwe een groot
lerer gu'strernd err in bedwang gehouclen door eerr
rriifrlc van zijnc macht. l

.'\ls cetr slonn rvas r'le ôodoa ,rrrer VJaandererr

nen hacl. ïV'yndham, Dawnay,

Fitzclarence,

Wellesler', Carlogzru, Clavcnr.iish, Br uce, (,1 or.rlon
I.ennox, Fraser, Iiintrairc'I, Hay, Hamilton ;''t is
alsof rve cle heldenlijst orrerliepen na A.zincorlrr
o,f Flod<len.

feperen wâs eelr zeoelrraal , cer-r beslissencle zegepraai, .uvant ze bereikte ten voli<: haar doel. De
yerbonclenen-linie st<incl nn zeker elt vasf van
rle Oise tot <le zee ; 's viiands bewegiirgerr 't zij
om te omsingeletr. 't zij orn cloor te breken rvarerr
totaal rnislukl-, eu zijrr dooCgeneperr initittief

ovcr. Nu

hii

.gedwongerr den .Jorlo.lsc1e Engelschen vastgezet
lia<ldcn, met bedwin.ging van zijne eerste hevie
lreicl en overal ganingen inûjn rangen. Ware C,l
rriet .qeslça.qr] , hij zou cle zeehavens bezet heb
\\,as

rn'as

voïm âân te nemen dierr

hen van'tt Kanaal, crl cler r;erbondenen linker

r'leu.qel geheel vernietigd ; de oorlog ook zou een
iriettnt en ancler karakter ,gekregen hebben.

feperen, lijk I,e Catearr. was in biizonderen
zin eene eigen Ënge'lsche voltrekking. Zandetclen krachtieen steun van cl'[-Trbal's koros, zon-

der rle heldhaftige Belgel aan den Ifzer en
}'Iaucl'huv te Arras, zo,r1 de toestan,-l inderdaad
iropeloos gerveest zijn; maar r.rooit hadclen er vef l,.r:rii,.nelr in z.oo eerr hartelijkc- eensgezintlheirl
;ameneè:streden.

D'e Drritschers r,erloren 250.00O man. Op veel
olaatser zouilen ze rlien '"rrinter ketkhoven aan'
legsen. Beeldhourvets-soldaten maakten er zer'
ken en krltisen en zelfs qroote monumeflten voor,
als te Roeselate, met <le namen r'ler gevallenen
llaa.r lret qetal rlier nâmel1 zalR z.oo talriik nor-

tlen, riat tnen cle lijst niet biiho,trclerr kon.

\/laanrleren \rerd een Drritsch kerkhof.

Ja,

feoetcn u'ercl a1 trêuriser en treuriger. Veel
l uizen stonrlcn Iedi,': en bijna alle winkels r1'arerr
gesloten. FJier en rlaar toonde eeî stapel Dtlin
\riaar een crataât tere'cht \\.as qekomeft, en uit dc'
gcbrokerr.rrerrsters woeien cle gotdiinerr naar btti
t en :lls cle llartlen \ran ccns ..rtce;lclerige ve rttek

l<en

i1.l
"

1'2111

gevllrchten keerden

lrijl<l<err \4'eer

terll.r'.

's avcnds r'le starl orri in

,1c^r tn brettc.en.

in lialmer

.'\rtr'16,l'p1.1

oo,qen
allee:rr

rrerlieten

rlc. onrgeving clerr rracht

Vlamertinghe, het eerste ,Jorli

o1i delr \\'r's t'rzrur

L.io,k

iirci

$,uerl(ie dre r iccs

cl fciccirl,

iuaai' gt.

r'r'ooulijk bleven us \\aLu scilulcugcu loopen

er1

ontgetcteil. rten zag Doercn, d1e na hun vluctrt getracht hactdcn hrin noe
rre te bereriicn, onr te zren wat €r' vah hurr vee ge\\:oKlen wa$, geKetencl ltaar Popcflnghe voererr.
uat slurpen u.aar hct tront was voldoende ollr
irerr vcroacnt te nrakcu cu tqt ee,u aaJrtrou(l1ng tc
lnoestên weerloozen

icicelr

let

-

'ioeii greep meil 1til en clal1 nok een e{'iltcn ver
sr )lc(lcf : zoQ vrilg 111c[ er lwEe b{ r\leesseu
,r \! ill'cil 1n bÉIgerkliJedu geitulue uultsclte soi.

trat€:il, l.rrj wre mEn aaûteekeÉ.tngen voncl.
fir rver.J eeu krrlgsraad sameugcstelel,
sc:irukligeu onelefhoorde eu dan oyef buu

Tenetetr Fn

scl e h enrr a f.rr'! a. atg
,lr (c \ rrrg<rris

s'el

acl_,

ter

r"-.r1r!,i i Igiiu, Lai. siiltrii:ir,rj. j.t.ic i)âat.l, r'Çjl ! cirl-r
s.ht.kpcLl, boo..l cc'u bet:irl ïiin tiit1. (il uiisre i'c,i.

ti{:ci, oat tueit ztcit voorst€ile!} iiarr. Alierler

ge'ns cirorigen

ei door

rr.a

de1l stroo{n voetgalrgers.
-[n Poperrnghe zetj zaten aiie ôpelrDare geDeii
iven I'ol soldaten en herbergde rie kjeinste wo.

rrrug viuchtclrngcu.
lJe nrihtaire overheid verboa.i r!,eldra dat rrccrr
en weer trekkçir tussci.reil VlaÛiertinghe of Pope,
uitgn( erl lcperctr,
Dat oiiclervoncien l:ilvoo,rbeeld de nurjtlell varl
rie Iersche LJamen uit cle Sint"jakobsstraat, zoo,
,rls ectr verhaail :
,r Wij kwamen van Fcperirighe en nadetden de
stacl. 'l'oen rvij clen spooJlveg u,ilcien overgaarl,
hiel,J.een Franscire militairc poiitieageut ons te,
g€11.

rt

',,

gij heen j,r, vroeg hij.
)iaar Iepereu )/, aut\,1,.oord<ien wij zoiider

\À/aar gaat

rrunste aarzeling.

clc

-\itnrand luag de si.ad btnuerr. l
Hij zei <iil op bel.eelden, maar stelligetr tuor].
._
T'e vergeefs zeiden we, clat we dâa,r onJ klooster
liadelen, dat de avcnd viel eu \ve toch uu njet
l11eer naâr Poperinghe kontlerr terug waudeleu.
.Àndere personen trachtteu ons vooibii te sluif)e11, maar werden insgelijlis teruggestuuici.
De politieman verontscliuldigdé zich tegenover ons en zei, dat c1e rnaatlege1 geiromen was
oin rûof in veriaten huizen te verhindercn.
,r Want l, vervolg-de hij, < 's tltotgens vertrekiicn de rnerischen ntet leriige hancien naar Ieperen
en 's avonds keeren ze zwaat geladen uit t1è sta.j
ierug. l{aar is het hnn i:igendo.m, dat ze vervoe,,

lerr

?

't

l

Was voor ons een r[agere troost, maâr \re
moesten wel op onze stappen terugkôeren. Een
gure rvincl blies ons in 't gelaat en tt vroor hard.
lVeJ schenen de steuen, do,ch geen maan viel te
bespe,uren en de weg lag in ,t rlonker. Gelukkig
ontferirrCe zich een ofT'icier over ons en nam ons
in zijn auto mee naar Poperinghe ),. (l)
Deze maatregelen werdeo ooL getromen tegerr

splonnage.

1) rr The white nuns.at Yprea.

l

die trr
lot be

sli:ie : ilet was de do,o'd. Ze werdeu tegen rlel
in urlr ecûer hoeve .gef usil,leercl.
Lçn stierf moed.rg en nep oog, vool irct :alrrr
i;t;:rik : {( Lcve de keizer !l
ije an',rc:: Leertle e{r smeekte tqt het laiatste
irogenblik orr genade, uraar d€-oorlggsra'etterr
zrjn oubarmhartrg streng
I1n terecht. Duitsche soldaten hadtiel iu clnze
iirrie niets te naaken en zulke bespied.ers kuunen
cen ramp verwekken en clen dood van veel soidarLlr vefQorz?kcu.

ile Duitscbers nalueu wraak qver huu nlisiukbij leperen.
I)en 22" .f{overr:tier uliendeu ze eerr gEweldig
vuur od d.e stad, 'r Wai huu nu niet zoô zeer te
tioen o,ul so,ldateu te trelfen, heelemaal niet our
krrrg

op cle toegangswegen het verkeer te belemmeren,
neen, zij wiiden leperen in ziju ziel wonden.
Ile wonderschoone halie en de kathedraal, die
rveergaicioae monumeflten vo,rmden huu doêlwit
en natuurlijk gebruikte de vijand brandbommen.
Het vuur ontstoud in de halie, d,e vlemmen
kronkçlden langs de muren,waarvan iedere steeu
een gewrocht was. Het beifort, dat zoq lang den

tijd en stormen en ook .ooriogeu

weerJtond,

brokkelde nu af. En zoo slaagden de Duitschers
er iu hun vernielwoede in, de halle tot een zwarte
rornp te iervormen,
Veel burgers, die ondauks al de gevaren in de
stad waren gebleven, kwamen om. Kelders stort,
ten in eu werden het graf van manneu ea vrou.
\n'en en kinde,ren, wier doodstrijd vreeseiijk was.
Een priester viel aldus, toen hij eeu door het
bombardement gewonder.r stervend.e, ging bedienen.

Ook il aJxder€ wijken ontstond brand en hr:r,og
sioegen de vlam:nen op; een rôode gloed' hing
vele nachten boven Ieperen en tot ver in den omtrek staarden de liedà naar dat grootscfo, m4sy
zôo i,r.;treurig schouwspel

En toch keerden veel gevluchten terug.
rt Al maar door bleyen de Ieperlingen hun
stervende stad bezoeken r schrijft Cesar Gezelle
over Cie dagen. uVden leden op den weemde gebrek, die te Ieperen hun huis staan haddeu, met
âl hun bezit er iu, nrethun geld in dEn glond be-

d-olven; velen waren wel gehuisd in den weqmrle, velel slecht. Zij, die zooveel voor de eerste
r,lucirtelingen hadden gedaan en gegeven, ont"
nroetten soms zelfzucht en hardheid ; het weinige
geld, dat ze hadden rneegevlucht, gera.skte gauw

*6tlakeefden rvareu o\iertuigti, tiqg

llet logd

geiet-le1

was:

ru '! Is gedaau l, zeiden ze optimistisch tot elkander, ruiurden puin op en hersteldeu sghacle.
Ze liielden grooten kitisch, alcl-t1s clrukte orlze

zegsurau zich uit.

Veel wiulieis gingeu opuiculv opeu eII tlrevert
hanclel rnet cle Iwgelichc soldatcu.
'\lel ging <,r1r
caté en l-resprak cr cte gebeul'tettrsserr, als tl'are tlc
ooriers v<ror goccl gcwclien.
Du, teeken van oelr gocclen *'il, c4-r cle urarkt za"
terl lveer dc vrourvtjes acittLf lruli kraallttrljes uret
oranjeappeieI1, slgarettert, crrr.rcoiacte cn au(tcrL'
vcrsnapcrlllger, \\'a11t nu rrret al clat mrutair gc
'rvrremel wircn e:: lilllncrs zakeu tc clocu.
Ziùtier iret vcrslag \an ecu lépcrlmg, che ju
I)ecernber 1914 ztjrr woo'uplaats hacl bczocl-rt :
a 300Q inwoners weigercleu cle stad te verlateu.
Onze wer-kvroulv wil<lc uiet vluchter.

Icperen. St. Pieterskerk

in

191{..

up, en loeu de strijd <.rrti cie stad begon maaudeu
te duren, geraakte de herbergzaaruheid ook op.
Velcn leden dus dubbel om 't verlies van den
eigen heerd en om het harri en oavrieudelijk wordeu veur hen, die ze eerst uit Gods naaru uit lieÏcladigheid of tegeu groo,t geld haddel opgclromen. Ze waren twee maal banneling eû als onrus-

tige zielcn zwierven ze immer omlun stad, bespiedden eeu gunstig oogenblik orn de schildwachten te betlriegen en oudcr de bommen bin'
te sluipcn.
Sommigen keerden uit Iepereu niet .mcer terug, 't zij, dat zij 't leve'n er bij lieten, 't zii LIat
zc thuis iiever rnet iets nrinder dau ru den vrecrucle met iets meer te verblijven en 't doodsgevaarte trotseeren hadden.
Eilende, om cllende, ais 't moet elleude zijn,
dan liever ellende thuis, zoo redeneerden ze en
lieteo zich onbewust uaar hun arme stad sleepeu
door de li.efcle en de gehechtheid voot hun eigen
hecrd. Eu rnEn zag ze trekken langs de wegels eu
<ioor de veiden weer naar huis sleqiencl wat ze iu
iraast hadden neegesuapt op hun viucirt ; ze haci'
den wilk*r btjcle zijn en hun zelf bedriegen met
den waan, dat het ballingleven uit was; de kinde'rs'loechen en huppelden onderweg, maar de
rreu,

ouders bleven somber.
Neen, dat wâs cle blijdé, de algemeene terug'
tocht niet naar huis. Ze konden niet blijde zijn en
ze waren zoo alléén !
'Iegen de stad bleven ze wachten, tot de nacilt
viel. Dan dropen ze biunen en kropen stil in hun
huis als 't nog stond, of in egn ander, dat ze open
vonclen of lagerde,r lijk Bohemers in de kazemal'
ten cler oude versterkiug. r

Eu velen hadden geert maanden gewacht,
waut een Iepeding, die in December zijn stad
bezocht had, verhaalde ons hoe er toen al nieurv
leven opbloeide.
De Winterrust lag over het front en de beschieden Duitschers yerslapte. En de terugge-

ting

Zij

rvas

bijzonder aan dieren geireg.lrt eu vroeg u:e, oI zc
vqor trrlzeu iroud urocht zorgel. Eu uen heelt dc
arûle vrouw doocl op straat gevenden met derr
liond iu haar atnrer.. Ooggeturgen verteldeu, clal
ze eerst door eeu bo:mscherf gekwetst werd eu
toen ylqchtte. Een tweede bom doedde haar
dan..,.
't Juiste aantai omgekomen burgers is ugrg niet

bekend; 't is o,ngeveer 125.
'k Heb vreeseiijkè verhaien gehoord en ik mis
goede bekenden l, Zei mijn zegsman. t I)e Iaurilie
i\. rvas tijdens 't ontzettend bombardement ur
clen kelder gevlucht. 't llaatte niet. Een boru
troÏ de woning en 't keldergewelf stortte iu. Ilc
ireer.N.. leelle uog, tocu nlen dadelijk hct puin
opruimde. Zijn liukerdijbctn was gebroken, dc
rechterhaucl hiug uog met ccu pees aan deu po1s.
De ongelukkige leeTde nog J.2 uur... Eeu ztjucr
ctocirters lag ciaar in twee'ën, I)e zoou was op deu

slag dood ge,w'eest. Een jongere dochter moest irr
't hospitaal te Poperinghe ee'u scheciel-opcratre
onclergaau en wa's, toen ik deze stad verliet, rtog
uiet buiten gevaar,...
I)e heer P . had 't ongeiuk gezien eu was tusschen cle bommen cloo'r naar 't irospitaal geloopen elr had daar tot 't perso.neel geroepeu : uKonr
zeere ulee... er is i,vat sclrrikkelijks gebeurcl.

l

"Een daru.e, die ik goed ken, werôin haar u'c,
ning uret twee kincleren doodgeslageu. Ilaar zuster onderging iu eer auder huis met drie kirrderen hetzelfde lot. De moecler stierf vaà schrik er'r
verdriet. Denk eerrs : B leden van één familie z<.ro
wreed uit het leven weggerukt !
Een zekere S. had zijn twee kinderen te betl
gelegd. Een bom vloog in huis, vernielde 't dak
en de bovenverdieping. De beicle kieinen walerl
doo'd....

In de apotheek van 't hospitaal dood.-le eeri
bom een meid en een knecht. Ik lieb cle overste
van 't gesticht gesproken.
c Oclr l, zei ze tot mij, tt onze arme meid 1,. !
Ik heb haar dikwijls aangeraclen de stad te verla'
ten, daar het toch zoo gevaarlijk werd. l
u Oqh, et gaat hier niets gebeuren l, antwoorclcle ze clan. u Laat nre lnaar blijrteu. rr
Ze bLeef en kwam zoo ongelukkig aatt Laar
einde.

Eerr aucler' brirger vou<i zijn qigen kelcier tc
in dierr val een paar irui-

zlval< en verschool zich

zerr ver<le,r,

I{ij

tvercl claal gedood

iruis blccf r-urgcdeerd.

; zijn eigen

Ja, el is rlaal rvat gelccleu I 't \\,'aren gnlweiiil<e r1age1 err irac:htetr ! \:elerr rnoeten beronrv
gehad lrebben over hurr lilijveu, lllaar <lrrr.ftlcrr
tlan hrrn keldc.r' rriet rrrccr I'erlaterr.

I)c tlcrrtl lti,eitle

:trrtl.

o1r stra:rt, door

ile

garrsclrc

lrt

stoncleu varr'kalmte ticr bcscirieting lic1"r
men ltaâl: boven, heraclctutle wât, trâchtte voe(Lsel te klijgerr. Er warel lccl -ler,cusnrid<1e1eu iu
talrijke rvo'uingen, claar rucrt lllct 't oo[j.' up cc:l
r;r;rlogsn'iutc.r veel ingeslagcu hacl.
hln nu 't ler,en I El is o1i crrkele ciagcn eerr
groolc tocrrloeri varr terugkccrcnrlc burgers gc,\vcest, zooclat s1 iu l)ccenrbcr lUl.tr ce1l 80{j(l ltl
ile stacl verblever.
Ja, hoe cle menschen woltclt ? \\'ie zijn huis bcu'oonbaar terugvinclt, kuischt het en betrekt het.

ïcel

lieclen zilu.druk aall

Jir, .zicggeu ze,

't

't

schoortrlalien. \\'ei

rs geclaan... De l_turtschers kn,1-

gen leperen uiet meer,,. Ànderen, i.lie in hurr
c1gei1 perceel niet kunnen, vestigeû zich iu clat
vau familieieden. Of verwanten oT vrienden lvonen voorloopig te zamen. Er wordt natuurujk
duchtig gewerkt met planken en schuttingeu.
'l'alrijke ploegen arbeiders ruimen 't puin op;
clit ciient nu otu de wegen te hersteilen. Er is vèel
te rloen voor ambachtslieden. Daardoor is er heel
wat beweging te Ieperen. Men herneemt de zaken. Een mijner kennissen heeft de gespaarcle
helft van eelr huis in eeu voorname struat gehuurd en clrijft er nu handel i1 leveusmiddelèn.
Hij doet go'uden zaken met militairen en burgers. Ja, zoudt ge 't gelooven : oli de markt staau
kraarupjCs met oranJe-appelen, choco,lade en allerlei lekkers I Ik dacht : dat alles zal wel in prijs
gcstegen zijn, en vroeg aan een vrouwtje, wat
een tablet chocolade kostte.
r,'licn centiemen, lijk altijd, meneere. I)e
kwade clagen zijn gedaan l, autwoordde ze.
Er is ovcrvloed.van vleesch; ge wordt goecl
ircrlierrcl en betaalt de normale prijzen.

Errfin, de burgets doen wat ze kunneu

onr

Ieperen weer 't gewooll uitzicht te geven, en zle
hebFen er waarlijk meer slag van in de gebombardeerde stad u 't normâle leven r te herstellen,
clan cle Duitsche overheid in het bezette België.
Ih of er nu nog gebombardeerd wordt?Ik ben drie dagen en drie nachten te Iepereri
geweest en in clien tijd is er geen bom gevalleu.
D'en dag voor mijn aankornst waren er een paar
shrapnells geschoten. Wel zag ik Tauben troven
tle stad zweven. En bijna aanhoudeud klinkt
't kanongebulder, .clag en nacht. Rond de stad is
er natuurlijk ook r,'eel verwoesting. Hollebeke,
Voormezeele, St. Elooi, dan naar Roeselare op,

Passchendale, Langernarck, Poelkapelle.." De
clorpen St. Jan, Brielen en Vlamerting[e, welke
r lrk bij rle stacl liggen, hebiren niets geleden.
't Zwaarste. kanongebulder leek me van Kem*
me1 te kornen. Daar zijn cle Engelschen âan

't

werk..

fnls

*
Ën zoo is leperen truiten de macltt cier Dnitschers gebleven.

\Vonderlijk is de uitwerking cler bolnmen, vertclcle mijn zegsman verder. Iluizen schijnen bij
dr:n eersten aanblik niets geleclen te hebben. Ge
kijkt scherper... en cle muur is ruet kleirre gaatjes
cloorboord I cle uitu'erking der kogels van shraprrclls. De kapel van 't krankzinuigengesticht, het
IJ. Hart, is in twee'ën geslagen, als warc ze tloor
een bijl ten halve doorgekapt. De verpleegtien
rvaren v66r

't

bornbarelenent naar Patijs gc

braclrt.
In sommige straten stâat ge verwontlertl stil
cn r,raagt ge u af : Ilen ik nu te Iellelen? Gelxruu'en, wier bestaau ge niet kcndet, ziju nu. bloot,
onrdat blokken huizen, tvelke ze verdoken, lr'eergcsctroterr werdeu. Zç.so ziet 'ge allcrlei uietut'c
gczichtsp'unten en open plaatsen.
Putterr in de straten, ,waaJ: ge lt'el een karnel
kunt maken. Onder t1e stad stroomt een beek. \\re
uoemcien haar rt 't Ypertje ), ûraar zageu 't vlietje

niet. IIet rvas overal overwelfd. Op de Kiekelnrarkt kunt ge 't nu op t\\'ee plaatsen door gaperrcie openingen iu 't verwulfsel zien. l\{eu heeft nuj
gezegd, dat de keisteenen wel 10 meter in dc
hoogte vlogen
en ais ge die putten ziet, kunt
ge 't go'ed gelooveu.
Wat nrqet er daar geweld
zijn gebeurd I
De Kie\enmarkt is al heel leelijk gesteld.
Mijn eigen huis heeft schier niet geleden. Toeu
ik echter naar eeu zekere.plaats wilde gaan, kon
ik niet, want de achtermuur wras ongeveer 10 crn.
vooruitgeschoven op den bril I Dat had hem eeu
bomscherf gelapt ! Een andere scherf was. door
den muur gevlogen, had een kleerkast doorbôotl
eu eell gat van een hand wijd gemaakt in eeri
ruantel van mijn vrouw.
Ja, de uitwerking der bomnreu is wonderbaar...
rVlaar vreeselijk wonderbaar I llen mag verlig
't aantal onbewoonbare huizen van Ieperen <-4r
3/5 schatteu.
De kathedraal... och, daaî zwtjg jk uq var: I
Triestig, triestig ! Ook de schoone St. Pieterskerk
heeft veel geleden. St. Jakobs echter niets. Van
equ der grootste gebouwen der stad, de St. Joseph-school, is geern ruit gdbroken. Het station,
waarop genoeg werd geurikt, is veilig aan den
bommendans o'ntsprongen. Iluizen, die vall
\roren er heel gewoon vitzieit, blijken weer vau
achteren verwoest. Nu 3/5 onbewoonbaar, 't zij
vermeld, gereed om in te ,vailen, of vreeselijk
gehavend, dat zegt geuoeg hoe Iêperen beschoten is geworden. l
Aldus deelde mijn zegsman mede. Ftrj ver.
rrroedde toen niet, evenmin als wij zelf, hoe een
tweede slag o,ver Ieperen losbreken zou, een wcrsteiing nog gewelcliger dan die van Oktober-No,,,ernber 1914.

En daar verder in het bezette land, een eind
over de linie, wat dacht en wist men daar?
a Altijd maar schieten, al heviger En naderbij r, teekent Streuvels in zijn dagboek oçr. rr Nu
is men de verwoesting aan 't voltrekken in den
uitersten Westhoek van het land, waar men zich
't best veilig gevo'elde. A1 de gesprekken zijn in
betrek met den oorlog en rnen moet de praatjes

fi4{l
Dr"Litscirc'rs br1

tieren,

aa11

al huu graveu cl delrtcrr iti \'laau.
op allerlei verborgen rvareu

't lrout,

-(too,tten, en op \is,ties, zelts eens op een boterpot

rnet lvaarden en geld. Vecl bervoners immers
iradclen zooveel mogelijlt papier tegeu klinkencrr
rnunt ingcwisseld en konctell bij hnn virrcht <rrr
vracnt uiet rledeslcurell en ook grng hct gefuc.lti,
riat cle t,ijancl tle mcnschen aftastte eu dau hrrn
l/ezit (}fitstoo1, gclijk iret tïou$rcns -r|ei gebeurtl
rs. .[jrr cLcclcri de voo,rr,'ac.lercn liet <-rr-ik r,oo r,iet ;
verstakcn zrj irrru gc.ld niet irr. tlen grond, in Lle
trartk, onvt"iligs ltJ{lr:ll, t( rr.l k ill( ll urt cle vcrhr
lcrr irooldc

?

i\l aa1' evencetrs tt erkte tru rie Iarrtazie, [e 1ileer
.

cla.ar

nrcn valr vâst :lEntvs rverri berootii-

Zuo scnrlltt Strcuvels ver(tcr

riagsrr:
Ieperen. Heî puin rJer St. ?ieterskerk
Ittaur ilÉdgAâlt die tlr. rorltle ti,.x:u err gr.,itlrig crooî
auqcre \,rcrva11g'e[ worcell. ze lot)pel] DrJzonder
ii1K, evetals rn deu veruoKerl tUu, over verDorgeu
seu&tten en dergelrjke. 'le RumbeEe lvss er eeu
g:errg baaske, dle hacl ziju gel<l bedolveu, waar
rueuarld llet rrindeu zou. lu zrjn tuin had lrij een
put. gem.eakt en aadat ailes er goed was lugestopt, Irad trij er parer boveu gqilaut.
a\ u \omen de..lJurtschers, luoeteu soep rrrdkeu,

zieu deu parei, eu vincl.err er den kotler met

t

goirJ <ruder steken.

lletr gebuur had zijl. waaftlen eveu zcrrgvuklig
ouoer den groud gedokeu, maar deee krrlgt een
2m lijkeq te begraveu in ziju tulu eu 't eerste
clât de militaire gralmakers ontdekkerr, is ecu
Irot nret geld I Gelct zit er overal in den.grond cu
't is niet te verwonderen, dat de uhlanen er op
geslq>en zijn om. met hun lansen den grouei te
doorsteken als ze naar'verborgen schatten wiileu
zoe.ken.
'1'e' I)aciizeele was eeu boeriu (uren u<lemt haar
nret l1aâm en toenaam) clie verzuimd had haar
geld te verbergen. Opeeus komen de Duitschers
cle dreef van 't hof ingeredeu. Zij neemt a1 haar
geld iu haar voorschoot en loopt er mede wâar
zij eerl geschikte plaats wist irl 't ovenhuis. Te
laat echter, zij komt de soldaten in 't'gemoet
die moeten ingekwartierd worden.
tu Halt ! r roept de hoofdman tot zijn vûlk, en
de troerin die de geaspireerde H-klank uiet gewend is, verstaât dat de overheid ( Gald r eischt,
werpt heel den inhoud van haar voorschoot rinkelentl voor de vo,eten vau dgr hoofdman.
a Daar D, zÇgt ze, ( daar is geld n, ù. ze vlucht
ijlinss in huis en grendelt de detlr achter ziclt

toe.

Of de Duitschers verbluft stouden !
Zij hebben al de moeite'gehad om in huis te
llerakeu en de verschrikte boerin wijs te maken,
dat het uiet om geld was, maar \rel om eten en

slapiug. l
la, zoo liepen er veel vertellingen rond, dikwijls serheel uit de lucht gegrepeo, meestal fel
overdreven en sornt wasr. Zeket ir hot, dat de

ln rlle i\o1'€ntbet

ru Hn 't uic'urvs vau clcu ero.riog/ r vtaag ik aan
't jongentje, dat me elkeq morgen de nrelk

brengt voor miju outbijt.

rr Ze vluchtc'n, uteoeerc ù, zegt Let rnarluetlr,
({r z'1r oogeri stralen val blijclschap.
.(( rtor I zc vlucirleÎ: \\ le vlucht cr,,,,

ri IJe lJ.urtselrers ! GisterEn zrj:n er aau Stcrhoek

r rl i tren

treineu. r,oorbrjgere,<reû met J00 wageus

al vol soldateûr'en vaû nacht ook en hoel den
trchtend aok I r
tt Ja, 't is daarour tlat ze uiet schieten van

,laâS rr.

z'eu ltcbbcu tccu tr Llcr r]uccl' ,.
gaat inderdaad, tlat hcl leger wcgtrekt, op de spoorliju Kortrijk-Gent en l(ortrijk
,,

't Gerucht

Ilr'ussel; men spreekt van schromelijke verliezeu.
'k \,Viide da1 het waar was.., mâar er aaÉ ge'
IuoVeni'

lien ding toch : in tlen uacht is iret kauuu opgehouden çn heel deu ruorgen is het zoo stil,
rnâar zoo ongewooll stil, dat cle urenschen mal
kaar bezien met de vraag : Zou het nu waarlijL
geclaau zijn? De wind zelfs is gaan liggen en de
Iucirt irangt vol wolkensiuiers, waar 't zilver van
rle zci'n op klatert. Ilet lijkt een eerste Paasch'
r1ag, zoo zoei is 't en zoo pleclrtig leestelijk de
.ltmosleer"

,lie .io.ifelirrgen gelooven aan ee! cataclysue,
iiall eel algeureeneg aftocht oT vlucht eu verkla.
reu den vrecle reeds geteekenal en den oorlog get.iaan.

ln

den rioel echter herneenit hel kanonvltttr

geweldiger dan ooit.

Vanclaag

(5

Novernber) ortmoette

ik

eetl

wacht naar nieuws t'arr baar zoon.
,, \\'ei,'.God, elke scheut is een slag in mijn
hart I rr roept ze uit en ze weeût er bij.
Een heelen tijd gelijkt het kanouvuur als de
drieslag vffl zware hamers op cleo hanebalk in
ren sniidse, waar reusâchtige wagenwieleu zou
vrouwtje,

cJ.at

,len gesmeed worden.
6 liovember . Zwate lteirrcu stq)Irleu over de

traan van

Kortrijk naar Brussel, geladen

met

lraârden, materiaal en soldaten. In Kortrijk hetr
ben de Franschen borumen laten vallen. De ptatie
rvas bedoel<l, ûtaar in piaats kwamen de bommeo
terer:bt op de Vlamrarkt, waar een tiental bur'
gers werde,n gedood en rond de dertig gekwetst,

