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I)uitschc troepen trekken in !'laanderer terug.
troch vtxrr cle ccne, noch voor cle anclere partij
ln 't rroo'r-stc terrcin cl.olf men geen loopgraven
triecr, rlcch iraci nien beto,nnen blolihuizcn gc
bountl, pi11cn<l'oo,zcn noemcl'en r-le Eugelscheu ze ,
.

cn clazrr vo,crdcn mitlaillcurs den strijcl. Waren
die tilokhuizcn vcrnielci, tlan stootten cle voort-

ruklierrci,e tro,cpcn op l.oopgraven eù reservetr, clie

hen telug clreven. Zoo ging iret nu al twee nra:rtr
d'en op en necr. Waarom voclrt men? Zoo vroes,
<lie nrarr u'aniropig. En hij was er van door g,:'

trokkcn.

Hii

hacl vecrticn clagcn noodig gehad voor

cle

reis vatr Zollnebekc naar de grens, eeir tocht,
dicn nren gcnrakkelijk op een riag kan ciocn.
r Ik kroop rveg in 't struikger,vas r, r'crtclcle
hij rnij . rr Daar wachtte ik clcu uacht af, I)a.rr
slo,op ik in ccn lccgstaand, geteistercl hrris. Ik
vond cr klcetleren viLn de lcccls lang gevluchte
lunroncrs. 'k Liet er rlus rnijn uniform. Dien
nacht krvam ik tot bij l)aclizccle, bijna al krui-

pcnrl over dcn groncl. Ik verbo'rg me ouder struikcn in ccu gracht eu hjclcl me daar den ganschen
clag rloorlstil. 'k \\ras gcrvapend met een revolver
cll zorl mijn leven r,cr<ledigcn tot 't uiterste.
Blccf ik aan 't front, dan viel ik o,ok. Werd ik
()p

lltiil1 r'1ucht

gec1o,oc1,

't

u'as

't

zelfcle. X{aar il<

hail nu toch een kans our gerecl te \,vorden.
Den t'"r'eedcn nacht sloop ik van Dacl zeele tot
bij Rocsciare. lli besloot over dag door cle stacl te

gaan. Te Ro'e-celare zijn irnmers veel burgers?
\\'aarour zorl lncn bijzcmcler op nrij letten? Wie
rriet rvaagt, urie niet wint. Ik ging dus om de

N'73.

kleine haven. Burgers waren

'lo,sscn....

cle sclrqren aan het

Om niet vreemrl tc clo'en, bleef ik evenals veel
anclcrcn even staarr kijken. Er werclen levensmidclclcu gelost, clie van Amerika kwamen.
Dan ging ik rrerder,den straatweg naar Ardooie
op. ik passeercle b,ij de stadeen wacht. Die woeg
i:iii rriets. n'{aar ge kunt b,egriipen, dat 't harte
nre fcl klopte, toen ik als burger voorbij die solriaten ging.
Nir nrocst ik go'ed oppassen. Noordelijker lag

'l'ielt, waar 't hoofclkwartier is. En ik begr.eep,
clat rrren in rlen omtrek zeer waakzaam zott, zijn.
Toerr heb ik tien dagen gebruikt o'ne de grens
tc berciken. Hoofd- en dwarsw,egen vermeed

ik:

gin-- over het veld. Maar altreen 's nachts.
Ovcr<lag bleef ik in een gracht, kroop ik in een
:churir of rni'it. Ik bleef wel eens twee dagen
rrrsten, als cr veel benneging: van militairen was.
's Nachts reiscle ik dus. Nu stortte ik in een beek,
rlan ku'am ik bij een watergang terecht. Ik liet
overcla.g nrijn bovenkleeren clrogen. Mijn eten
liocht,of bedeld'e ik 's avonds, a1s het donker was.
Rrirgers wilde ik niet in ongelegenheid brengen
cn 1'r'o,vcnd'ien, ik durfcle niet alle burgers vettrouu'en. Sommigen hadclen, uit vrees voor straffcn gestelcl op bevorclering van desertie, mij
i1<

l<urmen verklappen.

Ëiudelijk, eindelijk was ik in Hotland. l
Itt, zoo zâ.g tnen ze komen, als boden van d€

in Vlaander:en heerschte.
Ook Franschen en Engelschen verschenen,

ellen<lc, clie

DE GROOTE OORLOG.

gevanenkelen toch maar, geen deserteurs, doch
beËn
ontsnappen'
te
ùeten
hacliden
di"
Ë;;;;
kotrespo'ndênt schreef nog :
iioelde
- -Tragisch was rve'l 't einde van den Franschen
so1c1J,"di" bij Ëecle doo'r' c1'en elektrischen dtaarl
uu" a"'gîens \,'an het leven beroofitr werd' De dan k'uvanr pas van 't fro rt in NoorclFÀnkrijk, Bij een gevecht geraakten Franschen
cn Duitscheri ,o" in elkanders linies, dat van
weerszijden veel solcl'aten gevangen werclen genomen.
- -nË-fti"tU"uen

bedoeldle Franschman was ook

,ii" *"f.kers afgescheiclen'I{aar hij kon zich
r;b"i;;" ho,udbn Jn in den nacht wegsluipen'
Zijn
ffii-ù"i"ta zich nu in 't bezette Frankrijk' front
uu"

u"tt"ttgen was naar het pas verlaten

".nig
teru! te keerén. Maar daarvooT moest hij natuuriiir.-?"" ieusachtig.n omrveg maken via België,

Ne,llerlantl en Engelancl.
burgerkleeren en o'ndernam het
Hij verl<reeg"gevaarlijkste
cleel van zijn- tocht'
eerste elr het
Hier was hij nog
Maldegem.
Veilie bereikte hij
Neclerlandl.
van
half
utlr
een
-tteeft
hij het gevaar cl'er versperrilg te licht
çrotclr.lr? Nu d'e grootste bezwaren ovenvonnen

hij ellen<1ig'en pijnlijk sterven"'
zii,
."" -"t"t t,an 't wijlancl'-pijnlijk, ia, want nog
gegrepen, leven

schenen, mo,est

die <1o,ot tl,ezen dfaail worden
enkele minuten'en meestal hoort men hun cloo'dsgesehrei in clen stillen nacht.
Kort voor zijn einde had! de Fransche soldaat

zijn avonturen âân een gtensbewonef verteld' tr
Maar genoes. 'ffii kennen nu die gezindheid
oncler de troeoen. Doch de D'uitsche tucht was
n6,q machtig. Elet uur d'er revoluti'e zou pas v'eel
later slaan'
.*
De

viif

*

n

aangevoerd,e clivisies waren dus verrast

djen vierden Oktotrer, e'ensklaps aangertallen
tc lvotden en weken.
Elf tanks kwamen aangervaggeld, hobbelden
over grânââttrechters, vernielden prikkeldraadversoerringen en slooDten de pillendoozen' Vero,p

rchrikt sneld,en de D\ritschets uit

di'e steunpunten

heen, maaï.vielen ,o,nrller cle l<o'ee1s door de mrlllsters als naar alle richtingen uitgebraakt.
7,,ort effencl'en rlre tanks to'en het terrein tusschen
Sint-Tuliens en Poelkanelle en veroverden ze zelfs
rl,e hoeven

Terier en Glocester, voor dit-laatste

dorp.

De infantetie rrolgd'e en maakte zich meestet
van 's Grar:entafel en nam Becelare op Polclerbo'sch. IT,et wns nog even d'oo'rslecht weer en
't stormde zelfs clien c1'ag. Doornat kampeerd'e
men in 't sliik ec on t'eel puuten reikte het water
to,t cle borst. Tn zrrlk een posttie hacl men hevig
g,.raaaatvuu.r

te

tnreerstaan.

Orn een gelvonrlb ureg te rlragen over dat glib-

beris veld. naten r,ier man noodig, 'en dhn nog
diee<l men ttree uur orier een kilorneter.
D,oot clle o,nmo,.qeliikheicl <le gekrnretsten te helpcn. rr.elke dlo,or gebrek aan zorgpn, jammerlijk
stierven, ha<lden d,e Britten oo talrijke clagen
daaiaan veel meer cloo<len te wijten, dan aan cle
projektielen van dbn vijand,.
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266 was nu Vlaand,eren. En dat leed sclokte
't verleden rtan dit gew€st
dacht, a1s ge a1 clie rçch'arende, vroolijke dôrpen
keut in clat zonnige harte van'West-Vlaanderen,
als ge ze n rroorstellen kunt ntet hoeven en molens irr 't golvend lanclschap, als ge meent het
u,inrlje te ho'oren suizen do'or <1e bosschen, over
u nog meer, als ge aan

graanakkers, door cle lrnelige boomgaarden, als
't liedeke clrer vlasri'ierlsters, 't gefluit van
een hoeï, 't getramp van <lc koeierr treluisterd
hcbt, a1'-. ge dat gelrrcst lc:erciet berainnen, zoodat
ge er gâarne c1o,oldet, cr slrak mct boeren en boerinnen, zoo cenrtoudig, zoo go,eclhartig, en o11clanks gebreken, zo,cr flinli en trouur. O, r'vat is er
daar geleden !
r1e

ge er

En alle lazarettet, de kelk rtan D'adizeele, dic
van Roozebeke en kloosters varr llcenen, 'Wervik, Kortrijk, het seminarie te Roeselare, lagen
r,t-rl gc.wonclen; het bedehuis rran I,endeled,e
moest ambulanoe worclen ; en treinen .-voerd'en

onophoudelijk geku,etstcn Noor<l- en Oostwaarts.
En in cleze dagen waren d,e nrilitaire kerkhoven

van l{ooge, Becelare,

Roo'zeb'eke, Moorslede,

Kruiseike en anclere doodenakkers in 't velt1, veei
rritgcstrekter gervord cn
l{aar ook aan dê ancl'ere zijde waren de verTiezen zwaar en lietet zelfs tal van burgers het
.

leven.

IIet centrum cler Engelschen stond nu met 1inker- en rechterv-leugels ver voo'ruit. Vooral links
<lreigde er gevaar, want daar strekte zich het
woud van Houthulst uit. Dit zullen we vân nrl
af aan meermalen hooren noemen. Na den oorlog
zou het zoo go,ecl a1s rrerdr,r'enen zijn. f"aten we
het even nacler b'escho,u\ ren.
't Woud van Ifouthulst, ginds 't < den Vrijbusch r geheeten en lvaarin als het war,e de herinnerirrg nog hing aan rlen ro'over Bakelandt en
zijn bende, r/as vroeger veel uitgestr.ektel dan
thans. Het lag tusschen het clorp Flouthulst, {welks klo,ostcr thans lazaret r,vas cler Duitschers, en voor welks gebourv een groo,t kerkhof
l:rg) I.angemark, Klcrken crr l{erkem.
Ëen gehucht van lllerkeln en een naam uit de
legerberichten, is l.angen'ade, aan dren rveg Diksrnuicle-feperen, Er stoucl een ze,er o,ude kapel,
o'crspronkelijk uit de elfde ssqvr, ûlââr nadiEn
vergro,ot en' hercteld. Recht ,er oveï zag' men
slechts een huis, een herberg: rr fn c1'e f,angeitade r.
De kapel was echter een beclevaartplaats.Elken
kwamen er bezo'ekers en iecleren Zaterdag
n-ercl er mis gelezen, naar rl,c groote begankenis

rla.q'

begon op half Oogst, cluurclc negerr dâgen en
ging met een kernris gepaalrl.
De kapel was thans tot ccu treton-steunputtl

vervormd ,en Frans.chen en D,rritschets hadden etlrarclnekkig om gestreden. De be,t'oners van het
I{,outhtr lst-rv,oucl . boschkan ters geh éeten, waretr
rratuurmenschen, rirrv maar cerlijk. Ku'iitschtiften en clergelijkc stukken kenclen ze ttiet. IIrrtt
nroorcl was meer rltaard clan een rrodje papier. Err
ais een vreemdeling bij zaken cp ztrlk een bes'ijs

toch aancltong, zei men
r, Ga maar voort... als rve elkaar niet betrou
:

-
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dit overhandigen van een frank bij het stichten
van een nieuw Bo,schkantersgezin.
Eenige diagen voor het huwelijk sprak de bruidego l ee-n pâar vriéndlen : 's avonds gingen ze
samen naar het go,ed.e bosdh, het woucl vall
Houthulst, maar voor hen in waarheid <den Vrij-

bnsch l ; ze zaagdren sparren af, ancleren maakten
leem gereed, en nog voo,r de eerste zonnestraleu
clo,or cle clreven scltoten, stond het nieuw hutteke
k1aar, om h'et bruiclspaar te o'ntvangen. Als dc
nluren clroog waren, streek men er een laag kalk
over en zoo bour,rtd,e men' de blanke huisjes, welke
nu to'ch stilaan voor meef moderne woningen
hadden plaats gemaakt.
Zonderlinge menschen ! O, men vo,ndr ze ook
verdier te Klerken, Jo,nkershov,e, naar de Iepcrlec
op en eveneens in 't land ro'nd den Kemmelberg.
Zonderlinge menschen ! Ge hadt daar vroegcr
dten ouden dokter rran Wytschat--, die een grcot

rvit huis bezat, ntaar het nooit betrad, doch in

De kerk van Rumbeke.
\r,en kunuen, is 't beter ook geen affaires te beginnen. l
D,e mannen en jongelingen trokken maanden
Ireen, om hun bezems uit te leqren. Ze bielden
rtan 't zwervend, vrije leven. In fabrieken ko'n
men ze niet o'psluiten, a1 kwam de nieuwe tijd
ook met zij.n dwang, z<ndat men te Houthulst
ecn borstel-fabriek bouwde.

'lal van

Klerkenaars, bijvoorbeeld, bleven

tor'h reizen, als scharenslijpers, pottenvertinners

en zelfs als foorgasten met een schietkraam. IVIet
cle kermis keerde men naar 't bosch terug.

De kinderen liepen vro'eger 's zomers haiÏ

rraakt cloor het wo'ud...Bij uiterlijke ,onbeschaafdlreicl, haclr men echter zeer gezonde begrippen.

Jlaar men zo'l zich moeilijk plooien naaT nieuwe
uretten.

Bij het gehucht Bultehoek begon het bosch,

een kluis tegen cl,en gevel woo,nde, op stroo ol
blacleren sliep en vo'oral eieren nuttigde, ze rauw
rlitzoog, om dân cle schaal bij and,ere op een hoop
te werpen. En als cl,e stapel te hoog werd, kwam
iemand hem weghalen. I)e ciokter clhraalcle clag
en nacht ro,nd, rneestal babbelencl in zich zelven.
Een lange baard hing verrvarctr over dle havelooze
kleedij en van oncler den vettigen wijden ho'ed
golfdên wilde dooreengestrengelde harer:r. In zijn
vak rl'as hij zeer bekwaam... Waarom leefde hij
zo,o? Niemantl wist het... ZeL<er,en moagen vond
rner hem vermoord in z.ijn kluis. En noo'it is die
mis<l aa.d

opgehelderd.

Maar geno'eg ! Dr oorlog kwam ook
world van Houthulst.

het

\/eel Boschkanters zwermdlen w,eg. Anderen
bleven zoo lang ze kondlen.
tr{aar dan zag tnerl op zekeren dag te Torhout
of Ro'eselare een stoet van burgers doo'r soldaten
omrir.rgd. Er waren kloeke mânnen b'ij, wou'
\ven e1r kinderen, maar ool{ bested'elingen uit het
on<l manncn- en vrouwenhuis, zieken en gebrekl<igen. S'ommigen zaten op een kar, anderen op
cerr kruirvagen... en ze staartlen wezEnloos voor
zich uit a1s rneuschen die allen eigen wil verloren
hacllden en nu maar gelaten hun lo,t verbeidd,en.
D'e meesten ginsen te voet, velcn rillend in trun
dunne kleeren, ineengekrornperi vâfl tl,e kou, het
]'r,rfr'li bukkend in den scherpen wind. Kinderen
trappeldeSr aan de hand van vacler, van een grooteren brqer, van een zusje of hingen aan moeclers
rok.

'Waren uitgedrevenen, weggevoerden in
.
't woucl van Ifoutlrrrlst of de onrgeving. En vecl kincleren cn ou<lies
stierven in zooget,;lrrirJt asyls, maar in uraa-lieir.|
rchtc pestho,len, clbor de onbarmbartisheid d,er
T)ri1eçhs15, cliie maar vo,lk hoopten in rreel te engt'

't

aan cle n'elbekencle herberg rr D,e Melane )), nog
ccn bloedig punt, evenals 't ka-steel van clen heer
ùIaes uit Isegem, d;estijdis volksvertegenwoordiger voor Diksmuide. De llultehoek telde onge'
rreer 50 huizen, n'aarond,er veel rtan hout en leem,

l-.allingschan, ilrme lied,en rrit

.Aan den Boschkant immers bekommerd,e merr

lokalen.

zich vroeger niet om een architekt, bo,uwplannen,
lijririchting en al die moclerne eischen.
\À-anneer aan de Mangelare een z,oon tro'urr-rlc,
kreeg hij als bruidschat een heelen frank, orn tr:
Diksrnuicl,e of feperen een mes te kooperr, 't gerief orn in het milc1e bosch ho,ut te snijdert lool
een woning, en rijs rroor bezems, 't niiddel vair
hes,taan. Het was als een symbo ische handéling,

in

Ander.e treu'o.ners \râû

't norlcl van Houthulsr

cn om.qeving bleven in rle dorpen achter fJzer

c.

Icpcrlee hangen.

Ëen Relgisch soldaat beschrijft hun leven als
i,,,lgt : (1)

Ilit

(1) rr
solclatenpcnnen
r1ri,ot' Qo1dç1rr"ns.

rr. Brieven verzanreld

-
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vo,or llu11 trocpen ci1 ecll brou vart kostbattr nr:t
tei-iaal vo,or de lo'opg:raven.
Ze richtten er rnunitieclepots op, boqr'vdcn er

schuilplaatsen, stelctren

cr hun batterijen.

Nlerr

irad er--zageriien, rverkplaâtsen, lazaretten, Treirr
tjes vo,erclcn er het noo,cligc aan cu troepen kampecr tlcn cr, steccls gercctl. om in a1le richtingen

uit tc trcklien,

c11

huip tc bictlcn waâr

't

uooii

cleed.

I'lct kasteel van Langemark in

1914.

tr l{a. eenige \,veken zcnu\\'achtig eu atrgstig
r,ustclocs icrrcl, zijl clc ltrrrgers gaan tierlken, ciat
bij lret \:erstccndi vastzittcn tler legcrs, het nict
aarrg'irrg 7.o'o 7i7aar vo'ort te sicrrtcren cloor clc stra
ten ; ri,c bcrrrs r'r,crcl rnct ci,en dag rneei: ijrlcl en iic

bchocftcn u,etrlcn gestaclig aan grootcl-. \,'oor'
irro,nclvoorraa(l nloe,st. mcn clkcn dag zolgen cu

toch t-.ok kleeren koopen.
Iicir oogenb,lik clacht men uit c1,e schatl<ist tc
rir1ilr1c11 puttcn, maar z,oo,als het maar a1 te L1aar
l'as, hlcek hct spo,eclig, clat de staat nict ganscir
d,c l;cvo'iking tot rentçniers makcn of op pensiocn
stcllcn kon. Zoo trachtte iecler naar een rniticicl
onr ;rijn tralans te ctrocn kloppen. Somrnigcn zochtcn reckling in ctre uitwijking ,en gingen, met beklctntl hart en clc dro'efheid in c1e ziel, nâar vreernrlcn bodem ccn tijdelijk b'estaan zoeken ; anclcren
ttachtten hier, hetzij van clen handel, hetzij van
het q,erk hunner handen te leven.
Ifancl'elaars, zij rijzcn als uit clen gro,ncl op ;

uenschcn clle er zich no,oit nrce bczig gchouclen'
hebben, r,rdnnen er nu hrrn kost mce. Janrmer,
clat a.1 de go,ecleren uit Frankrijk o,f Engelantl
rnoeten getrokken r,l'orclen en clat het vervoer
veel tijd en geldl vraagt.

zo'o

Tusschen dle sno,rrenclie autos en de bevo,orradingsvl'agens d'er soldaten komt rnen hier cn claar
een oucl versleten riituig tegen dat niet opgcëisclrt nterdi, met een oud paarcl bespannen, rrroeger afgekerrrcl of voor hct 'leger orrbruikhaar gt''

rvo'rdlen, en waarmee men nt1 een vracirt uit
Duinkerke haalt.
Mjclclen in al clie bervegrng, is <1e vo'erman, naar
dren zin vaneen of anclcr sold,aat, niet rap genocg
uit rlle vo,eten, en schelctrr'oorden krijgt hij dan
genoeg naar clen kop. D'och met rnispriizen en
ook we1 rnet uitdagenclren blik, steunend op ziin
go'ed recht, beziet

hij

<1e

jonge so datcn, die thans

'uto baas spelen in zijn streek, en zonder een
woorcl te spreken, zet hii zijn rveg rroo,rt. Aan
elken kruisho,ek, kn'ok en po,st, r'vordt hij cloor
gcn<1'armen en schildwachten aangeroepen, mo,et
hij zijn papi,eren toonen en eenige aanmerkingen
hoo,ren, dbch gehoorzaamt gelaten_, steekt de paperâssen weer in den zak en riitlt verd,er.
I)'e menschen zijn stoïekers ger'o'rden ' ze \1e1'schieten van niets meef. ))
f)e Dlrits,chers \varel1 dus geheel meester irr het

woud van Ifouthulst, eer.r prachtige dekking

Zoo ook nu ir.r Oktoltcr 191î u'iis ltet tl'o'11t1 een
beclreiging voor gencrâitl Piutlrcrs; trrlepetr, u'elke
tot rroot Poclkapelle iagcn.
D'e lluitschers kondcrr in 't boscir cen tcgcno,{fensic{ vo,orbereidcn cn clan rlcn Ilrit in <lc linlierfiank op 't lijf vallen.
Wii r.,,eten cl,at cle Franscheu te Bixschoote
\\'arc11, <1at z.e clen .31" Juli hadden €fenomen'
rlaarr

in

c1e

nabijheicl van het lrtottdl en met

taa1i, clc uitgangen van het gecluchtc bosch tc

cle
Lrc

n"aken. Die Fransche operatic had tloulrncns

a1s

irr-.ofdtloe1 de
schcLmen.

bc-

Aan
het

c1c

iinkerflank der Engclschcn te

Franschen lvercl dan ook opgedragcn

u'ou<tr aan

te tasten.

I)'cn 8" Oktober gelastte generaal Antitoine
clen aanval, over cen {ront van 2.500 meter. Zijn
trvee divisies overschrcclcn cle Broenb,eek, nanrcn
}{angelare, Veldhoek, eenige vcrsterkte hocr.'en,
Is ancl, Lanes, Ho'uchar<l, Lasalles (oorlogsnamen) cn naclerclen het Papego,ecl, een hoeve, overb ijlsel d'er voo,nnalige abdij r,an llerkem.
I,fen rtr-kte hier in een wâar moeras op. De
Boschkanters kenclen clat a1, en telken Winter
\vâren clie puntcn schier onbereikbaar.
De vijand werd verrast en rve,ek 2 km. :rchternit, met achterlating van 400 gevangenen.
De Engelschcn steunden het krijgsbeclri.if ,
cloor nabij het klein station van Poelkapelle, aan
c1e iijn Boesinge-Stacllen, het woucl op zijn O,ostelijk deel aan te tasten.
De Engelschen n'erclcn temggenrorpen, maar
nalncn toch het geheele <1'orp Poelkapelle.
]Iaar clat was gceû tvorrcl varr Iloirthulst.
\ilicgers bcstooirten hct Ïrosch, n,ie;'pen cr bontruen, werkten met kokcnde olie, cioch dc
:

zat veilig

in ziin

"'ijanc1
lict
beton-schuilplaatser.r, cn

z,ich r.o,t.qernakkeliik niet vcrjagen.
f)c aarrrral nislrtktc, al hac.l nren eenigc yorclc-

ringen gemaakt.
lrlog een jaal bijna 7.c,17. cr vcrlo'opcn, eer clit
bosch gcn.o uen \l'crd cn rlic rcrrsacl-rtigc taal<
r','ctcl ilr,.nr orrzc cigcn Relgische troepcn vcr'.,.u1d,
zo'oal-. r,r-c naclcrhancl zrillcn h.corcn.

Eenige kalmc dagcn r.olgc1cn. Haig cischtc,
nrcn niet zulkc langc rr.rstpoozcrr hou<lcn r.ot1,

<l.at

\\:aarvan t'lc vijanrl' gebr:uik rnaalitc om zich vastcr

op ziiri terriqtochtsliin tc vestigcn. I{en

nroe,ct

sncller na clknar aanrrallen.
Dlcn 12" r'olgclc <lrau r,lok een annval, r-ceds clc
zeventiende in het offensicf, crr rog altijtl o'nr cle
ho'ogten t6 1:g1çy1zs1sn, n'elke R'oe-"elare clekten.
fn den nacht go'ot liet. D.e operaties'ù/aren gelast voor het val< tusschen hct $roud, vâ1l

I{outhrrlst en cle spoo'rlijn Roeselarc-Ieperen.
\\/el naclerde men clie hoo.qtcu \r'at meer, rnaar
clc l)rritschers cleden u'oec1enclre tegcnaanvallen cn

-
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afclcelirrgen. Ze v,iaren ingekrvartiercl bij de burgers cn in cnkclc openbarc gcboutttct-t.
'1 Ç16,ote hospitaal van 'l'orhout nas c1c bis'
schoppelijke noq:maalschool St. Jozcf . IJttizclttlclr
1trct1tle1l,
- nannen hcbben <laar liggcrr licrnren cit

lronrlerd,cn zijn er aan httn rvouclen bez;t'.'ci<cit ctt
rusten in de gocd oncl,erhouclcn, gct<-nitle gra\rcll
op 't k.cllihof, laugs deu l3rugschen stecnrt,eg, bij
cler-r

ingarg d,er stacl ol aart clc \\Iararrcie.

Ioriro,ut bergde' rtetder een voornalne militaire

irrstelling,

'

<r

't

Srnelthttis

r,

zoo,als

het v,olk hct

ncemdrc.'t \\ias vro,eger't sterilisatie-instituut.Nu
braclrteu de l)uitschers er hun afgeclankte paarc1en, waatrrau 't rrlcesci't zooriecl mogelijk gezuivercl crr berciclbaar gemaakt en het vet gcsmolten u'crrl. \\'aar rvas c1e tijcl, to,en <le soldaten
ook hicr tc T'orl-ro'trt-'t vlccsch zat laren I

(Jok 'r'o,rhortt zag s.eer veel r,luchtelingett

d'oortr.ekken. Dc stacl kreeg rneuigruaal bomrnen.

Zoo was claar in Vlaan<lererr rle toestancl in
0litolrcr 1llli.
Tttssciren llz.er an l,eie hadden de gealiieerden

Koningirr Iiiisabeth ttoont trrct clc prillscs
r'oetbaln'edstrijclbij.

eclr

.

rrorcieringcrl warctl zeer gerillg. Zoo girig allcs
\\'e.er op e1l neer, nrat u'inst, r'r'at verlies Van tcl

c1e

luin, tot zi 0ktober.
Irrtusschcn r:as Rocsclarc, clat nog betlttlt-llitl
u'err1, ook beschotcrr, Half Àugustus vielen et'
cle eerste granaten. Bn veel burgers lt,ettlen gc'
rlootl of gewond.
\rcc1 bewoners trokken nu heen.
Trouwens, dc D,uitscirers nlaakt,en er 't verbiijf
stceds pijnlijker. Ze iraaiden het metaal van dc
huizen, het zink varr cle daken, ,en in" Oktobcr

vingen ze trret de plundering ciel fabrieken aan.
Opzichters voerden groepen bu;:gers aan c11
riczc rno,esten getouwen, spinmolens, voor millioenen machinerieën in stukken slaan en hct me'
taal opladen, dat dan naar Krupp te Essen r,er-.
zonclen werd,

l{en nam ook de klokken wcg cn clen ganschcn
uit d,en Sint-Michielstoren.
Zoo ging het ook in den omtreli, te lleenctt,
Gullegem, Rumb'eke, Hooglede.
En eindelijk kwam er trevel, dat bijna gansch

beiaard

I{o,eselare ontruimctr moest worden. D,e b,cvolking

trok heen, naar Oo'st-Vlaanderen, Brabant, Antwerpen, I,imburg, in harde ballingschap, a11cs

irchter latende.
En dan plundlerden <le Druitschers dè huizcrr
uit, namen het hout r,an vloeren, ctreurcn, trap-

pen, vensterkozijnen, stookten het op, om tenslotte de eens zo'o nijverige en 'uvelvarencle stecle,
ais een geraarnte over te laten.
Ook l(ortemar k, lneer Noordelijkcr, .nver<i
schier geheel ontrninld. Torho,ut claarcntegen
lrlccf be'"voo,nd. 't Wers toch als een soldateir
l:irutp.

NIu paar<nenvo,1k, clan infanterie, clikwijis beicle

hun centrum vc.el meer l'ooruit gebracht, d'an
linker' en rechterr'leugei. Hct nirlden hing aan
c1e Wcstelijkc lielling van de heuvels, maar Passchendrale, cle kruin, was nog niet gcnoruen.
Het front vorm<le daar dus ccn zecr vo,oruitspringend puirt. illaar aan dc uiteinden was mel1
achter gcbler,err. Orn cle positic h<.rudbaar te makcn, <liencie men de kruin tc bczitten, en tlc Drrit'
schers in tic vlakte te rvcrpen.
.rJc i nanr claartoe clc nraatrcgelen, rr,arrt er
cl,icnclc spoe:c1 gcmaakt te l'orden. Dc'\\'intcr rvas
nabij.

XXV.
}IET EINDE VAN '1' OFFENSIEF.
De Ve'ro,vering van Passchendale.

A1

dLe

vorderingen clcr gealliee rtlen zouden

rran on<lerg'eschikt belang blijven, zo,o men geen
nreester werd van cle gansche heuvelrii, en in ile
eerste plaats van Passchcnd'ale.
Zestig dagen cluurcle nu c1c ger,r,r:ldige strijd.

\{cn

hacl clen viiancl 30.()0() gevangerlen, wâafbij

?0(l officieren olltnolllen, ongevecr 1()0 kanon-

ncn, 5(X) machinegeweren, 200' mortieren : m,err
n,ist, clat zijn verlies aan dooden en ger,vonden
ook zecr zwaâr was. De tegenpartij had herhaalclelijk zijn divisi'es mo,eten afivisselen. Van 3t
Juli tot 30 Oktober had mcn op dit kort fro,nt

52 verschiliende rlivisies geteld'.
Ja, rneer clan clte helft der effektieven van het
\Ât'estelijk fro'nt had vo,or feperen moeten
-striiclr:u cn was rnin o,f meer gehavend geword,en.

Doch, angstig keek de Ententc naar Rusland.
\,'an rlaar konden cle divisies aangevuld woûidcn.
En 't u'as of rl,e Centtalen het aan ctre rverekl
rlil<len too'nen, <1at ze uog rreel rrernochten,
rr,airt tcrzelfdcrtijcl begonnen ze eerl geweldig
offensicf tegen clre Italianen, en dèze lnoesten
tusschcr.r d'e Isouzo en cle Piave wijken.

-

\/ervoer

flit gebood

nn

c1e

fc.l op.

I)e Btitten gingen ten aanval
str)oorweg feperen-Ro'eselare
l<ap,e1le -West-Roozebeke,

tusschen deu

en den w,eg Fo,el-

Nogmaals sloeg het weer tegen: het stortregende en gansch het gewest was een slijkpoel.
I)re rvagens d,er transpo'rten zonken tot aan d.e
assen in de modder, nlen mo'est telkens eindjes
\veg aanleggen, om eenige vorderingen te maken.
Ook de tanks werden daardoor: in hun aktie belemmerd.
f)e Kanacl,eezen bestorrnden Passchendale en

rlrongen binnen het clorp. Verwoed werd er gestreclcn, man tegen man.

-

spijzen naar d,e lo,opgraveu.

geallieerden de tegenpartij
in Vlaanderen niet los t'e laten. Ze moesten de
D,uitschers vasthr.,'ud,en en verhincleren troepen
tegenover de Italianen te voeten.
I)en 30" Oktober laaide rle strijcl' clan ook weer
aan
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Uit allerlei mitrailleur-

nesten spoo,t het kogels, cie artillerie bracht af:
schuwælijk speryuur, waardo,or toch versterking
aanrukken moest.
De Kanad,eezen werd.en wee: uit Passchendale

-

D'e waune-soeplnan'

ge\vorpen, maar klemden zich aan den ()ouci

berg, een gewichtige stelling.
Hindenburg had gelast, dat Passchendale tot
clken prijs behouden moest worden. De staf gelastte dus ook dlen Goud,berg terug te nemen.
D,oor artillerie en rnitlallleurs gesteund, vielen
rle Dtritschers de hoogte aan. Een b oedige wor-

steling ont.sto,nd. Viermaal'viel dê vijand aan,
viermaal wertl hij verdreven.
Een vijfde tegenaanval dan, onstuimiger nog,
gesteund door alle helsche weermiddelen.
De Kanadeezen hielden zich dapper. Ze w^l'
clen van geen wijken weten. Versterkingc-n nâr'
tlerden, hàe ook geteisterd, eer ze op den Goudberg waren.
Bn o,ok die vijfde aanval mislukte en de Goudlrerg met al ziin lijken en zijn arme gev,'oll(len
bleef aan de Britten.
\\Iat ldo'ordelijker kampten matrozen en
I,'ondensche troepen al even hardnekkig, om het
gehucht l!{oselmarkt, .en bleven Er meester.
Passchentlale $ras nauw omsloten.
Te Roeselare heerschte zenuwachtige angst

*-
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Iien zwaar.gebouwde motor-vrachtlvagen, geschikt om mo,eilijk terrein te berijden.

bij

cle D'uitscirers. Ze vreestlen reeds tle staci tc
noeten ontruimen.
Wat er ,eenigszins aan verstcrking lvas, rvercl
ter verdediging gezonden, want Hindenburgs
order was formeel : Passchendale moest b,eho,uclen blijven.
Zoo was het den nacht vo,or Allerheiligen, den
vierden hoogdag reeds tijdens den oorlog. En
lvelk een hoogdag nu: overal lagen do,oden en
stervend,en, zwâar ge$/onden, lvaarvan er zoa

weinr'g konden geholpen worden.
NIen hoo,rd,e kreten, gekerrn en nu ,en dan gehuil, waar patroeljes op elkaar bo,tsten en een
kort, hevig gevecht leverden.

De Britten legerden in het slijk, zochten ,eetr
schuilplaats in granaattrechters, tot aan de
borst, de schouders in 't ijskoude water.
Toch hielden ze het uit : ze wisten, dat ,er e,en
vre,eselijke strijd nog vo,lgen zou.
Maar men moest wachten op rueei hulp, op
v,erplaatsing van geschut
Zoo gingen de beide eerste dagen van |{overnber slechts in schermutselingen voorbij ; de tegenaanvallen van den vijandl mislukten.
Den 5n was d,e worsteling heviger eu namen
c1e Britten steunpunterr te Broodseinde en bij

Poelkapelle.

Want o,ok nog

orm

eeu andere reden mo,est men

tr-ager te werk gaan. Op vele plaatsen war€n
nog D,uitsche blokhuizen of pilledoozen, echte
schansen, met v,eel machinegeweren. Men was
ze voorbij gestormd, en de bezetters van die punten gaven zich niet over, hopend, dat't getij weer
keeren en de linie van de Britten terugvellen
?filJ.

I)ie punten, steeds bedreigingen in flank en
rug, moest men opruirnen en zuiveren, zooals
men zulks in militaire taal noemde.
En 't was een vreeselijk werk I aller'eerst leet1
men zware verliezen dOor het vuur uit de blokhuizen zelf, rvelke met een paar handgrânaten
ol cloor artillerie niet vernield werden; ,en dan
geschiedlde clit opruimen onder o,ntzettenctre aktie
van het vijandelijk geschut, dat de gansche

vlakte bestookte.
Den 6" eindelijk ko,nden de Britten pogen verder te rukken en hun doe1, Passchendatre, te bereiken.

Bij dit d'o'rp was nog puin van hoeven, door
beton, aarde en zakken, in echte v€stingen herschap,en.

't Waren brandpunten.var verzet.
Tanks werkten we1 mee, maar vormden op
hct blo,ote veld, zonder de rninste beschutting,
een gemakkelijk dbelwit voor de Duitsche kanonnen. Tdl der stormwagens lagen dan ook
u,eldra vernield aan den weg van Poelkapelle.
Van 's morgens re,eds begon de strijd. De Britten gingen ten aanval, van 't Noorden, 't Oostea
en 'f, ZuiCten rukten zij naar het dorp op.
Tegen den midclag hadden zij de begeerde

plaats.

Hevige aanvallen volgden. îelk'ens

weer

sprong€n de Duitschers nader. De Blitten sloe-

gen hen terug', maar even toch was de teg'enpartij weer rneester in het Oostelijk deel. Versterkingen wierpen ze weer uit die posities en
Passchendale was veroverd,.
Tegelijk€rtijd worsteldc ---en voor de hoogten

-

D,e

-

Sint-Janstorcn \'âtt Diksmuide.

tusschen B,eoelarè en Gelur,vve1t. Daar belrielden

hun steliingen.
't Was nabij dît tcrrein, clat het nrilitair kerkhof van Ter Hand lag. Er verhief zich d,aar cerr
gedenkteeken voor c1e d'o,odcn, te rniclden ciergraven, maar tevens cp een uitstelicncl punt.
Later kwam het uit, dat d,it monument niets
andets was dan een wâarnemingspo-st. Binncn
h,evo,nd,en zich trvee portalen en'buiten was cr
een tfap, d'ie naar hct lrlatforur leitlc1r, \'lnwâaitnen de gansche o'mgeving kon overzicn.
Achter Beceiare lag het groot frontstation
van I,edegem met zijn talrijke liinen in alierlei
richting. Burgers van Iiortrijk nroester er laden
en lo,ssen, munitie cn allctlei materieel. D,e arbeidlers lvaren verplicht te gehoorzamen. NIen
voerde ze met geivelcl weg; kortom l,edegem en
Ilecelare \varen trvee punten aan 't ftont, \i":âar
hei vo,lkenrecht op ciezc:1ide n'iize nret cic voetcil
rverd getreden, gelijk r,ve het in Noo'rrl-Frank,
cle Duitschers

rijk
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beschreven..

Oek te Roeselare zag men die ongelLtLkigerr.

Er u,aren zeer veel Llentenaren bij. Ze logeerden
in barakken.
In d,ezen tijd ontving Vlaanderen nogmaals
lret bezo,ek ..ran clen Duitschen keizer. Deze
moest toch z.ijn troepen ko'men bemoedigen.

Het gemeentebestuur van Kortrijk kr'eeg be-

het mobilair van een slaapkamer te laten maken. IIet
rrro.est aan de ko nmandantur de modellen der
meubels too,nen. D{t werk eischte een uitgave
van 40.000 frank. De neubels werden naar een
hnis in de Doo'rnikwijk gevoerd. Maar d,e keizer
ging er niet overnachten; men begTijpt waarom.
D'e grE5çl1"6enis van de kostbare rneubels was
vi:1 vo,or den ho,ogen gast, o'nmiddeliijk

bekend en spionnen konden alles nagaan en het

nieuws ter juister plaatse meldên, waar dê opper'
ste krijgsheer verto,efcle. Bn I{o,rtrijk was bij de
r'liegers immers goed b,ekend.
Geen dag t,och schier ging er voorbij, of het
regende bonrmen te Kortrijk, vooral rond het
statio'n, cloch ook op andere puntel1.
D,e burgers braclrten angstige nachten dool .
Lr vele straten waren de keld,ers dbor openingen

-

[en ',,crdci:t t-rpgcstcld

l]'l.zrllsch 24

cl,e tusschenmlltall gckapt, iterbc,rld'cn, zootiat
ulen oncllcr tlerr groncl viuchtcir l.-otl.
'loen tijclcns r'lit offens.ief itr 't lr:iit ticr stati
een vrecselijke rarnp plaats hacl cn een luchttorped,o clrie huizcu irecrsmakte, zo'oclat ze\rcn pcr-

in

sonen om

't

lerren krvamen en veien gctr.oncl lver-

den, r,erlieten tal van inrvo,nèrs cle geteisterticstad, lrrant Iiortrijk r'r'as onveilig gcr'vorclen.
Hiet ook zag-Ircn steeds maat aanvoer van ge '
n'onden

;

r'ee1 gestichten iagc'ir gestariig vo1, ctr

treinen brachten er verder .'t land in of naar
Duitschland.
Tusschen

Kortrijk

en Bissegem, terzijde van

tl,en weg rr at l'lleenen, was een reusachtig
nrunitiedepo't, waar evencens veel dwangarbeid;ers aan 't werli gesteltl u'erclen. llen wielp claar
natuurlijk ook veel bommen. Trouwens, ta1 van
Belgen zijn tlaar door tle gevaarlijke taak ze1î
gcdo'ocl.

Ja, het gervest langs de Leie r,vas vol cllende

en tragiek. lleenen werd in clezcn tijcl ontruinrci
en onderging het lo,t van Roeselare : 1llen plunrtrerdle cie huizcn cn onttakclcle tleze, vooral toen
de koucl,e dagen aanbraketr en men het hout van
<leuren, râmen, vlo,eren, zo,lderingen opstookte.
O, clat ierren nabl'j het front, drie jaren 1ang,
om ten slo'tte toch irr ballingschap gezonden te
rv,orden.

Slaan lve even het clagbo'ek open van een
klooster te Komen (1) clat cler ir Gardiennes
Adotatrices c1e 1'Ëttcli rtistie,'
Het gesticht wâs eerst een JJelgisch-Ilranschc,
en dan een Dt',itsche an.rbulancie gerveest. IIaar
(1 )r<

vahie.

I,a vie dans nn Cottvent en Bclgiqu'e

l

116r

en

--

c]I.

kanon aan het front

Iiornen rvcrd bcschadigd en de ambuiancie vei'
troli.
Dê kloosterzusters bleven. Dan vverd het gc:rticht een kazerne voor drie tot vier honclercl
solclaten, die op het clak toch maat cle Ro,ocieI{ruisvlag lieten r,vapperen.
ri Wo,rden diezelfde vlaggen ook niet loortrl-rrrcnd op cle vrachtauto's met munitie gehcschen? r lezen lve ( En trouwens, hoe dikwijls
hebb,en de ziekenv,erplegers niet uit de ramen
van de ambulancie op de geailieerd,e vliegtuigen
gevuurdl?
De gro'ote kapel, cerst

in

ho,oimagazijn vcran-

d,erd, wordt iloo,r een predikant gerekwir< erd
die ten laatste ze toch te kiein no€mt voo zijn
geloovigen. Hij spreekt soms over politiek en
besluit dat ailc rraties een kastijd{ng noodig h:rdden.

We gaan soms eenige o,ogenblikken in

tuin,

cltxt

er niet te veel soldtaten loopen, het r,vccr
lict to,claat en er g"een vliegers boven ons zwr"ven. Arme tuin, -"velke veranderingen heeft mcn
hem al niet'do'en ondrergaan?
a1s

Eerst is hij een slachthuis: kwartieren varr
varkeris en runderen versi.eren cinze fruitbo,tr
rnerr; dan bouwt men er barakken vo,or de h,er
stellerrtien, daarna wordt hij rr llerberg van hc t
Itlooster,r, varkenskweekerij, kiekenkot, kan.

tirre, kasino, enz. Ben onzer klassen is in een stal
verkeerd, to,t groo,te verontwaardiging der vroe.

sere onderwijzeres.
Dagelijks moeten wij pro,testeeren: nu eens
vocrt rnen bedden uit de kostschool weg. dan
vernielt nien meubels. Onze twee orgels uàiawij_
ncn ook: .het eerste gaat naar een herberg, hàt
i-t'.'cec'c krijgen we terug, maar leeg van binnen.
\\re dienen een klacht bij de gendtarmen in.
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()nze eenige voedingsmiddelen wareu rijst,
irooneu en cerealine (schors van maïs.)

-Nlaar bijzonder

pijnlijk was hêt uitblijven

rran nieuws: nooit een woord uit Frankrijk, van
rrnze farnilieled,en, ons moederhuis.
Illkc brief b,ij een burger ,of in d,iens huis gevonden, beteekende een groote boete, of gevan-

g,enis en sours den rloocl : nrerr fusilleerde een
rlrall van Welvik, clie zeer onschuldige brieverr
t'ert'o'erde.
D,e

burgerij u/ordt met allerlei

vero'rcl,eninger.r

gcplaagcl: rnerbod ,op zekere dagen en urcn het
hui,s te verlaten, aan dle deur o'f in cl'cn tuin te
verblijven, licht op te stckcn, euz. Ilevcl tle o,fficretcn tc groeten, die men o.ntmo,et.

D'e pastoor van Relgisch Ko'men nroclrt ilic

drie jaren zijn kerk niet gebruiken, diie our bcur'-

tcn :rls stal en nragazijn client. llij rnoct zicir
vo'ot zijn vijf cluizend"zieTen tevreclen stellen uret
ccn kapel ; de bcglafenissc'n geschieclien bijira
burgerlijk. I),e priester ontvangt het lijk aan clc
cleur van d,e pastorie iraast het kerkho,f ; ri,e geestclijke mag nict irr betrekking zijn met zijn

.bis-

schop.

Het bezoek aan

d;e

zieken wordt beperkt, veel

in dti.e jaar hun Paschen
niet ho,uden en v,eel zieken stervsn, zonder de
parochianen kunnen

If.

Sakramenten.

Toch krijgen de bewo,ners van een naburig

gehucht gedurcnde enkele weken toesterumiug,
om t'e Komen de mis bij te wonen, r:naar ze moeten op rij komeu en gaan, rrn<ier geleide van sol-

iic,r DLiitsch

r'1i.eglo,estc1

rlortlt irr tie Engeiscire

linie tot dalen gebracht.

Hebt gij den solclaat gezien, di,e het deed ?
ziin nummer kcnt, zal ik heni straffcn. ,r
<r lfoe kunnen wij den o,vertreder kenneu,
daar we reeds weken lang niet rne.er in de kapcl
t,

r\1s ge

nlogen komen, en bovendien h,ebbeu de solcl,aterr

bevei

ctre numfilers valt hun regirnent te verber.)
rr Ja, als ge hetn niet gezien h.ebt, het spijt

gen,
me.

))

En zoo eindigt de komedie.
Om aan onze onderzoekende biikken te ontkorneir, besloten d,e Saksers niet meer on<trer onze
vensters te gâan, en daatorn maakten ze, achter

in den tuin, een bres in den muur: zoo konden
ze verclwijnen en vooral van alles do,en verdwij;ien, zonder bemerkt te worden.
()irze bevqorradling was onvoldo,ende. Al1es

u,as gerantsoen'eerd( ; zelfs het zwarte, onverteer.
bare dêeg, d,at tot brood di,end,e. De Amerikaansche bloem verd,'ween in de hand,en d,er Duitschers, die voor zich ze71 kleine broodjes en koeken bakten. Voor ons werd het rneel vervangen

do,or zenelen, stro,o, aardappelschillen, aarde
zclfs. Weldra haddlen we noch melk, noch boter,
noch bier, noch azijn. If'et zeer zeldzaam vleesch
u'as niet te koopen: 10 mark voor 1 kg. hondenworst, 80 en 100 mark voor een hesp, 16 en 18
mark voor een kilogram rundvleesch-

daterr.

Àrbeiclers moeten werken; r,r'ie weigert wordt
'le Wevelgern in een fabriek was de
gevangenis voo,r dre weigerenden. Ze Teden er
veel honger
Anderen gaan dan naar een tuchtkamp, van<;pgesloten.

terug keereu.
Een van hen, die men acht uur in het koud
rvater liet tot aan iret middel, kon het ouderlijke
huis niet meer bereiken, hij sterft onderweg en
starnelt nog to,t zijn gezellen :
u Zeg... aan..: moeder... d,at ik sterf ... maar
tot... het... eind... geweigerd... heb... te...
\\razrr ze ondlermijndJ

werken.

l

Huiszoekingen altijd maar vo,oït, van

in

1915

vooral: men speurt naar draadlooze telegraaf,
naar ontsnapte gevangenen, men komt de id,entiteitskaarten nazien, en met de foto kijken of
ieder in huis is, of men niet te veel lèvensrrid-

cleien heeft, z,oodat men haastig het te veel wegstoppen moet, ergens op zolder of in d;e steenkool.
Zekeren avondj, toen we juist ter luste wilden
gaan, ko'rnen zes Pnrisreo ollv€rwâcht binnen,
sluiten ons in db eetzaal op, en d@rzoeken de
gebouwen van bened:en tot boven.
D,e zieke zusteis, die reetis te bed liggen, moeten opstaan, en pas na een hevige woordeûwisseling, staat ûren een reeds bediende kloosterlinge toe, te blijven liggen, maar toch moet ze het

schandeliik bezoek duld,en.

Als de Pruisen klaar zi!n, wordeo. ?,e wat
tammer en vragen ze eeu kop koffie, maar blij-
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Korring Alltcrt cieko,reert geucrzral lta)-o11c, r,le1 hcltl r,an cle Soannrc.
ven nog een uur bij ons, want hun orders schrijven d'ât tijdperk voor.
r, En zeggen, bekent een van hen, dat men ons
zrrlke karweitjes op elk uur van d€n nacht oplegt, bij grijsaards en kinctreren, die wij uit hun
he'c1 moeten laten oçistaan. De ooriog is toch
treurig ! rr
Een ander maa1, r,vordt er rond middernacirt
geweldlg gebelcl en met g:e$/eerkolven o'p de

deur geslagen.
\\:at is het nu weef ?
O, heel eenvoudrig: d,e plaatsko,mmandant, clie
stapeldtonken is, en het verblijf der zusters
komt onderzoeken, omringd door soldâten, bajonet op 't geweer.

lerwijl

\ /e ons haastig aankleeden, pademen-

teert onze knecht met die ellendelingen en hil
slaagt er in, ze mee te krijgen naar de keuken.
Na een uur van onbeschrijflijken angst, als we
tlre kommandant hoo,ren huilen en tieren, vertrckt die bend.e, en kornen wij ,er met d,e vr,ees
af.

En welke ontroeringen nog ! Zekeren dag hoo-

ren we een geweldige o'ntploffing, <lie ons bij
het avo,ndetel. omver dkret vallen en d'e gansche
streek schokt, zoodlat men het te Kortfijk vo,elde.
Op het kerkhof is een munitiekelder in de
lucht gevlogen. De kruisen €n monumenten liggen verbrijzeld, dle dooden uit hun graf geslingerc1, een detachement so daten, dat naar de
loopgraven marcheerde, werd weggemaaid en
blo,ecl kleeft aan de boomen langs den weg.
Onze daken worden afgerukt en 268 ruiterr
zijn geb'roken.
Een ander maal is het een granaatfabriek,
mi<1den in Komen, die springt: iecler meent, dat
zijn laatste uur geslagen is.
En clan de opeenvo gend,e, plotselinge beschietingen, met dte haastige vlucht naar den kelder,
onder het eetmaal, het gebed.
Ho,ev,eel ongelukken

om ons heen ! Een

boon

o11tploft

bij oirs lilooster, in

een kelticr,

ciiertien peffionen gevlucht zijn, en allen komen
ont 't leveu.
Eenigen tijctr naclien, valt een graî at op onz'en

binnenli'oer, en vernielt de galerij van de eetzaal der leerlingen : I soldaten gedb,od, Verscheiderre valtren in den hof, slaau de boomen neer,
boren door de muren.
En dat herhaalt zich honderden malen. We
zijn hier irnmers slechts vijf kilometer van het
frorrt en dus nabij genoeg om het gedbnder der

kalo'nnen, het geknal van gew,eren te hooren,

lucirtgevechten te zien, stikgas te rieken, dat
onzen slaap verstoort, rvant dle ruiten zijn dool
ho'ut en teerpapier slechts onvoldoende vervangen. Maar onze mo'ed versaagt niet. l
To,en de mo,eder-overste van het klooster gestorven was, kreeg men toestemming haar op
Fransch Konaen te begraven. De zusters en vele
inr,voners vo gd'en de b,aar. Aan de grens mo,est
stil staan, slechts enkele zusters mochten
verder gaan, de anderen en de burgers moesteu
lveerkeeren,

de stoet

vo,or hen, cli,e doo,r ruochten, moest eeu
op zijn hoofd r beloven, clat er niets
abnonnaals z'ou geb,euren. Voor alle zekerheid,

En

schep,ene <

zomcl de kommandantur
ten mee.

nog een pelo'to'n solda.

'Aan de overzijcle d,er brug,
die daar aan

I,eie, de grens vornrt, wachtte
telijkheid.

cl,e

de

Fransche gees-

rrD,en 28" NIei, lezen we verctrer, kregen we o{ficieel bericht, dat Ko,men o,ntruimd zou worden.
'We moesten
ons haasten en d,e bagage klaar

maken.

Op cle machine maken we van een twintigtal
lakens zakken, om er o,nzen voo(raad in te bergen,we trekken onze beste kleeren aan, en stoken

op de binnenplaats een groot vuur niet

een

weugdbvuur, fraar om â4n de Duitschers te ontnernen, wat men niet voo,r hen achterlaten wil.
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Mo,ed, 't is pas 't Lregin van onzen kruisweg.
'Ioch verdraagt men a1les nog vrij licht, en ,een

van ons zegt:

Zoo

<

ben.

l

zu77en rve

in

a1le klassen gereisd heb-

Qru tlvee uur in c1en ruc-rrgen lvorden rv.e tc
Harelbeke uit.gczct, met onze bagage en ûten
laat ons toe ccu plaatsjc voor het ovetige vatt
dcn nacht te zockcn.
Onzc groep is jn de ureuigtc l-,attnclingen vertirr'aa1il cn so'nirtigen gaalr te ruirlclerr van der
\\,eg o,p huir palikerr zitten, orn aclem te scirelrl)cn

.

\\rij

begeven ()lis nââr hct klo,oster, \\'aar ollze
talmoezc'nier orit rlrie uur voor ons <1e nris o1-r'
ilraagt. De arme lnan... hij kan bijna niet meer
cn hou<llt zich aan't altaar vaiil, o1r1 niet tc'rral-

\\-ij trr,l; 7i.j 11 uitgtprrt virtt vcrrttocicttis.
Dan slriinrercn \re o{, onze pai<ken irr.
Dctr voigenrlcu rlag stopt men cie clrvaleuclc
kolonne op tratrts, otrr ze o,rrer de nâburige dor1)(il le t'ertltclctt.
It rr.

\l"ij r,vorden ol) een \\ragcll geireschen en tiaat'
achter binclt rnen cen kar-, orn er het go'ed op tc

1aden.

Wij houtlcn ecrr scrrsationeeien intocht tc
Wij orrtvangen cl cle mecst hartelijlic

Ansegem.

.qr'tr rijheid.
Den 29" Juli 1917, moeten we op ndlitair bevel weer in de beestenwâgcns. 'We reizen naar

Ilerlaar in de provincie Antwerpen, waar wc

in 't klooster oflzerr i.ntrek nemen. ))
In Novemb'cr rnochten de zusters naar onbezet

cveneeûs

rankrijk.
D,it uittreksel to,ont ons dus het leven in clie
plaatsen achter het Viaamsche front.
Te Wervik r,vas het al even. erg gesteld als te
L.ornen. D,e kerk cliende daar tot gevangenis voor
krijgsgcvangenen in afwachting van hun verclcl
veryo,e1-. De bevolking werd ontruimd. De huizcn
rverclen a1s die te Meenen beschadigd en ledcn
F

Baron de Broquevill,e i:r gesprek met Koning

Albert.
D,e kapelaan der parochie komt het H. Sakra
ment halen. In de kapel spreekt de overste de
zusters toe, verdeelt ze in vier groepen eu geeft

ook oncler de b,eschieting.

cenige aanbwelingen.

Maar de tijd dringt en we moeten het huis
v'erlaten, dat ons zoo dierbaar was geworden.
Men is gelade11, overladen en vertrekt zonder
om te zien. De ov,erste wacht beneden aan de
trap twee bejaarde zusters, die moeilijk naar
bencrl.en komen. Omkijkend ziet ze vier officieren, die reeds db plaats beloeren... ,t Is we1
waardlig

!

, De rnenigte begeeft zidn naar het park, waar
het appel gehouden 'ryordt, en men uren'rechtstaandb wachten moet, terwijl in de omgeving
granaten vailen. Onmogelijk te vluçhten.
Eindelijk stelt men den stoet op, want we
moeten twee uur te voet gaan, eer we een trein
bereiken.

A1s we weer voorbij het klooster komen, zien
we aan altre ramen pinhehnen.

,.Bij
die

Meenen bestormen rve d,e beestenwagens,

men heel genadiglijk tot onzen dienst steti
en,we gaan op onze batren zitten, waardoor we
toch vrij van den mesthoop blijven, welken men
niet noodig achtte te verwijdeien. '

***
Passchendale wzLs clus

in

cle macht cl,er geal-

lieerclen. FIct was een hoog punt. De heuvels
van B'ccelare en Gelur,vvelt lagen immers lager.
Drie dagen blecf de infairterie werkloos, maar
de vliegers en dc. artilierie besto'okten de wegerr

en stations.
Den 10" vocht men weer tusschen Passchen'
cla1e err Roozebeke.

flaar het offensief mocht als geëindigd

be-

schouwcl worden, a1 trachtten de Duitschers den
13" en 14" nog tevergeefs Passchendale terug te
nelnen.
Den 22" hadden er schennutselingen plaats bij
Becelare,
Nlaar in Italië was de to,estand clreigend en de

Engelschen zoûdell €r zes djvisies heen. Dat bcteekencle dus, dat dê pogingen tot cloorbraak
hier geëindigcl en rnislukt waren. De I)uitschers
beho'cfclen geen versterkingen meer aan te vo,erefl.
Oo,stende en Zeebrugge bleven aan h,en,en weer
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W'e zullen straks zicn, dat het bezit van

ctren

oever vootr-ons een voordeel was.
lllaar eerst tro,eten we nog een ander

feit van
ons front meedêelen, getuigend van de. onversaagdheicl onzer troepen. Het speelde zich af
rvat Noorclelijker, in het vak van Diksmuide.
Ieder so,ldaat kende de u mihoterie r, de iu.
puin geschotên meelfabriek van Diksmuide,
nlaar nu een hoogte, die voor clen vijand ecn
nitnemcnclen \{aarnemingspost bo'od en hem in
staat stclcle o,nze voo'tste lo,opgraven te bestoken.

I{a, hoeveel verliezen hacl ciit helsch punt o,11s
reecls berokkendl.
Wie in de eerstc iinic over den IJzer zich evcn
lrioot gaf, rverd door cen scherpschuttcr gegrel)en en c1:e D'uitschcrs zorgclen dat er altijd' varr
rlie kbrels in clienst waren. D,an \l',eer braakten
alie machinege\\refen een h.cvig vrlur vall daar. o1r
orrze stellingen.

Gcneraal Van Acker.
daal,.ic rle sorribcre
\,'laancleren neer.

Wintcr or-er hct

vcr\\'o,este

I{en zou u'achtcn op c1c Amerikaarrsche iru1p,
Amerika dreef zijn voorbereiclingen snel cloor.
Van een ancl,ere zijcle rverd cle staat van zaken
in Rusland steecls emstiger.
In November haclclen nog eenige gevechteu
aan cle Somme plaats. JIcn maakte claar 10.000
.ge vangenen, eloch oo'k hier liep 1'ret offensief
tlood.

\Vachten trrocst rrcn. lin bii die hoop rrrengclc
zir:h vrees cloor de itrcctistorting \/an.Ruslancl,

rlii iirij hebbcn aangetoo,nd.
I)e oorlog cirrdigcle iu 't

Oosten, clat was in
het voordeel der Centralcn. Amerika rustte zich

tot fellen striitl to,e, dat r,vas r,vinst I'o.or cle Entente. En z,oo mocst 1nc1t \\'ecr een blo,ec1ig rtoor'
.jaal verwaclttcn

.

XXVI.
HËT EINDE VAI{ I9I7 ldAN I}EN IJZER.
ÈIet Blankaart-meer, -- Bestorming rter meelfa.
briek van Diksrnuide, :- Winter.

\\re hebben gchoorcl, <lat onzc R,elgische solriaten ook eenigs.zins aan riit offensicf rleeinanreu
tloor de veror,cring van \rijfhuize:n hij l{erkenr.
Illaar stondren ze n'aarliik aan clcrr boo,r<l van ccrr
ccht moeras, u'aarirr vcrc-lcr cloo'rclringen onnro.

gelijk l'as.

Door die vo.rcli:riiigcn bczaten zc ook c1e West"
ziirlc van hct lJl6nf,612rt-meer. D,cze pias strekt
zich uit tusschcn Wouurèn en Merkém, achter
'l l<asteel van \Vorrnren, en scheidd,e nu het
fro'nt.

D[e minoterie lvas'een obsessie. ]{cn b,eschoot
zc rroortcl'urcnd, naar lvat baâtte het ? Stukken
vlogen cr af, cloch d'e tegenpartij bourvcle, metsclcllc crr licrstcldc dle schadie. E r cl,e fJzer r,vas
zo'0 snral, cle afstand zoo klein.
Mcn zou in clbn nacht van 29 op 30 Okto,ber
191? een poging wâgen om die geduchte sterktc
te veroveren.
't Was een uraagstuk, clo,ch men deed een bero.ep op cle patroeljeurs van het ,5", stoutmoedige
kerels, die noo t achteruit tleinsd'en, hoe groot
ook 't gevaar lrras, waarin men hen zond,.
De kanonnen mokerclen vooraf de positi'e cit
troun'ens gansch Diksmuide.
D'e patroeljeurs n'erclen geholpen

d:oo,r

mannen

cler infanterie en cler genie, die een loopbrug
rnoesten leggen, want men mo,est o,ver den IJzer
ctr volop in het viiandelijk geb'ied.
Ja, 't was een v/âagstuk .Zotr het gelukken?
Wie cle rr minoterie n bezat, \ûas o'ok meester
van Diksmuide cn al kon men met dte mislukking van het offensief cller Rritten b j leperen, op
gccn c1,o'orbraak rekencn; c1e verovering van het
hclsch nest, zou voor ons front een zegen zijn.

Alle maatregelen lucrclên getro,ffen. De patro'eljet'.rs 1agen te Alrreringera gekantonneerd.
Over Oercn vo'erde men z.c zoo ver mogelijk
per auto bii het punt van clen aauval, om hun
l<rachtcn te spâren voor het sto,ute stuk.
Latcn u'e. o'1n nâar wâârheid cl en aanval te b'esclrriivcn. iemancl aan het woord, clie clen tocht
rrrcclnaakte en dezen beschrijft in zijn clagboek,
nameliik Hrrb'ert f,efebvre, regimentair-a<'ljuclarrt-verkenner,

\râ11 het 5n linie. Levendig'is
zi.in vcrhaal, dht de raicl teekent van ,t begin
tot het einde. (1)
( 29" Oktober. Oercn.
Op ! Voo,ruit, jon-

gens.

Niet

aarzelen. Vooruit

!

En uit onze o,nkennelijke eerste linie, door een
lrres in clen d'iik, springen cie patro,elieerders rran

het 3" bataijo'n, lrritcnant \/an C... voo(aan, op
de loopbrug. \rolgens cle vastgesteldb orde volg
ik hem met mijne mannen.
(1)

rr

Het

gerbodie).

c1'agbo,ek

vall

e,en

Infant'erist.

r

(Le-

:
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bij; de borstweer

waggelt en scherven springeu

op cvns; de verschrikte mannen hebben hun helm
opgezet en zitten neergehurkt in de loopgracht,
ineengekro,urpen gelijk katten; dat duurt eene
halve ttur, totdat ik hun b'etere dlekkingen gevondbn heb aan de u Briqueterie tr. Reeds gaan

gewonden tefug naar Kaaskerke.
Itret uur H is op 2 utrr van den morgen gestcld,; o,p clit o,ogenblik mo'eten db loopbruggetjes gereecl zijn en het vernielingsvutlt' gloet op'
houclen o,p rlien Ooster,oever van d,en lJzet,
Dat niemand van ons verloren getroopen is tusschen c1e rt Briqu,eterie l en dre eerste linie is eetr

c1e

wond,er; cle verbindingsgang bestaat nog slechts
met plaatsen; men mo€t over clen rùand krrlipen,
op clen weg klimrrien, weer in dbn gang spririgen, zich bukken âls eene granaat ô,ntploft; aâri
de vertakking cler Casbah-loopgracht herkent
rleu niets meer ; wij gaan in een chaos, tusschen
homputten ; eene holte tegen een omgekanteldc
bct,onblok beschut ons tegen geweer- en mitrailleurkogels cfie van die t, Mino,terie r komen. Ër
z;ijn dtts nog verclecligers. Ifaar rvaar is cle luitenant? Het is l.ret uur H. Het is later dan het
uur II. In het larvaai ho'ort rnen geroep, gehuil

nul \roomit, zomder aârz,elen,
't fs bijna rzo tre maari; men schiet niet op oris

lieveL. Aarr ôns

De Fransche r,liegenicr Gu5mcmer.

Ja, de clroom is verwezenlijkt. Vandaâg, 29n
Oktober 1917, gewapend met een do,lk, een revo,lver, zes Mills-handgranaten en eene lichte
karabijn, trek ik om 2 u. 25 van den morgen, op
ccn \\/âggelencl lo,opbruggetje, den lJzer over.
En dit v66r dïe ongenaakbare steikte, door
geheel het Beigisch leger geducht, de rr Minotcrie r. Sedert t'ivee dagen beukt onze artillerie
u'oecl,end op c'lc Duitsche e,erste linie en jaagt d,e
clienrligc puinen r,an I)iksmui<le op tot een wolk
triur stof. I)ie ttr,cc urcri clat lvc wachten is hct
lan':rai zo<i hclsch dat ik mc"t moeite cle bevelen
vatr riten luitenant versta.
Hoe u'e tot hier geraakt zijn zonrler eerr enkel

nran te verliezen, is ccn rnirakel. Een wagen
laacldle de patroeljeiirs van het ll" te Ah'cringem
op; we warerl lustig, w;rnt u'e har1c1en, zooals hct
rle gewoo,nte is, hecl wat flesschen geledigd, aangeb,oden ter gelegenheirl van dien aanval . En de
t,ocltt mct clcr auto, bij het zingen van liedjes,
orrdcr het akelig cri hcviger wordend bonzen der
liatiotirtctr, \\/âls ccll helschc rc'is in cctr streek
r;rrr ,lo,rrl . rr i't.rniô1ing,
lli mecnrl,c rlen sektor rrau Ililisrnuide te kerrnen 1 gelreel ,.Ixz.en Zo'nter zag ik hent rrrstig; c1czctr traclrt irecft hii \\.ecr eL'n farrta-stisch rritzichl;
alles tt.orclt olrnicurrr rrernielcl; c1e verbinclings
Salrg \/all Qtrcrrast sto,i't in; putten van l0 meterorr<lcrbrelieu <1ren n'eB.; aan c1e irrgesto,rte r< Britluctcrie rr -houdt <1c plo,eg stil in c1e loopgracht
tler Sclrnciclcr's o,rrr het uur af te wachten.
l{tlt'lrr ! cen r'laag Duitsche granaten rralt dicht-

en wij gâan er over, koortsachtig, op ecn rneter
' ;an malkaar; de ander:e o'ever is rno,<1<lcrachtig,
men ttekt ,o,ns naar hoven:
rrRap, Giron, Ferbus en Mili,o, rnet mij, links.l
D,e rechteroever is een rrreeselijke baaierd ;
nrcn vindt c1e plaats cier loopgracht niet m,eer,
Ho'len, e'litrberige hellingen; vô6r ons, het heuveltje rler rr }4inoterie r, geheel 1inks, schreeuwt
rlc irritenant midden het geratel dbr hand'gganaten, die onze mannen in het blindie werpm:
r, Op mijn teeken, alleman voo'ruit. l
I),och de reginr,ents-patro'el j eerclcrs, o,rzerh aast,
liornen aan den i'oet der tr }{in.o'terie )) en, zÆt1cler teeken, b'reekt de sto,ïlnl.oo,p los aan den
r"echterkant en loopt voo,rt nâar ons.

\/ijfti.e' huilendê mâlrllcn klirnmcn tegen dc
) op. Een scrgeânt keert zich langt/,aattt oitn, uit als een klacht rr ... \rarlerlanrl... l,
rirlt cle helling af.
Besloten het vo,orb-elctr te geven eu mijne
vrees bechvingend,, kom ik op d,en top. Een der
onzcrr is daar, roependl :
rr

'

n{inoterie

rr

'

Een D'uitscher ! een f)nitscher
1r't

!l

en lost twee

rschotefl.

Tr.r'ee ntcter v66r me zie

rlt' hclft van rniin

ik

een menschelijkc
en ik schiet oçt henr
revolver-patro,o,nhouder af

gcclaante beir.egen : de

l{of,

.

I)hrr. dlcn schrik op het lijf, vreezeu<l rroor weern'raak, r'erstop ik me boven o,p de helling, rillcnd, r'an ontroering. Doch miin r,vilskracht keert
\\reet t. r ili spring hij hct lijk ; ik sta boven dc
r l\(inoterie )), op een prachtigen uitkiikpost. Z-oo
ik nre n'el herinner was ik niet alleen. Een Belg
r

r,('lll ne\.elts me :

rr llaar, <laar, c1,e Moffen. 7e 1o'ctpen weg. ))
En, aan den ancleren kant, langs D'iksrnuide,
,'rrrlcr-scheid ik in de vlakte, r,edicht tloor een
vuurpiil, menscheliike gec{hanten c1ïe loopen. Ik
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Konilg Albet't bezoekt het op cl'e D'uitschers
vcrovercl ter-rein.

ik schict met mijue karabijn in huune richting.
Ëensklaps, 2 nreter onder mij, langs clezen
kant, beweegt iets. Een l{o,f zit er neergehurkt.
lk zend hern de rest van mijn patroonhoud'er.
sta et: 10 tneter boveu en

keer me o1n in clen pos;t,

Ik

'k sta a1leen.

Handgranaten ontploffen links en rechts van
r.: rr Minoterie r. D'e artillerie richt een helsch
vuur op D{ksmuicle en clle twe,ede D'uitsche linie.
Ik ruk een knoop van die trest van het Moffenlijk. Vree-selijk ! Hij draait zich om, hij ziet me,

hij spreekt:
rr

Eardb,n, bardlon, kamera<l, bardon.

l

Hij is half<lood van schrik. Ziinhand tast naar
icts aan zijn gordel; ik spring toe, wantrouwig:
rr'Was ist das? l

't

W'as een rolrouclle doos:

,, Gas, g'as.

Tk

etroe 7,e

l

oT)en: eetr tuasker; geen gevaar.

lijdt: ik kan hem niet rueelei<len, ik

Hij

zou hem
lno,eten afmaken...Ik hactr er clen moed niet toe...

Ik

lreb hem gezegd:

,, Schlaf.

>

sta recht. Ik kan hee;l ltct slagvelrl over
z.ien: heerlijl*, tlioch ik ben a],lecn; ik vrees Re1gische handgranaten ltct: te 1<rijgen en ik daal
rle irelling af ; nu nâar lilïks, u'aar c1e luitenant
err zijne 1râ11nc11 vo<rbij rnoetcrr gckor-nen zijn;
e cll ()vergroo'tc tl-cchtcr nraar ik roncl moet ; ik

Iln ik

strrrikdl geclurig in cic rn<xldcr; nielrantlt; ili laatl
,nriin karabijn en voorrrit...
r, I(arnerad, I{amcracl. l
trk ho'ucl plots stil.
,, \\'ie is hct? u
ru I{auera<l, komur hier. l
'Wat
zou ik doen? Opecns, rechts, eeu ge<laan.
s,tappen van urij af . Vriencl o,f vijand ?
\\/elke he m? Een lichtpijl; 't is een Mof.
Ik weet nict meer n'at getrenrcl is. Ik heb to,t
de Moffen geroepen :

tc, i,ijf

tu I(ommen Sie hier, o,cler icl'r s,chiess D err nleu
irccft nre geantwo<rrdl :
ir Kann nicht. u.
Ik heb gevuurd. Ecn tloodsgehuil, dat uitsterft, akelig. Maar ik heb clen indruk dat het
geveinsd, is, een hinderlaag, en ik ga nog meer
naar links.
. IVIaar waar is de luiteuant? Waar zijn mijn,e
rrannen? Waarom ben ik hier alleen? Voorzicltig ga ik vo,ort.
Zie ! icmand. schiet, 2 meter v66r ure. Eindeiijk vind ik ze terug. Hij schiet in een vreemde
lichting nochtans; is het niet oçl c1e loopbrug?
Ja, maar... Het zo,eklicirt blijf staan op de schuttci's en ik zie den helm, d'en afzichtelijken D,uitsc--hen helm. Ik ben achter de Duitsche eerste
liniën en de Belgen zijn hi.er niet geweest !
7ti ziirt met drieën, schieten van achter schil<7cn; z,rlo ik er een neerhaal, zullen de anrleren
tne cl,ooclen. Ik vraag nle overigens af hoe ze mij
niet hoorden konen. Tk trek zachtjes achteruit
eir plaats me om er in cle lengte-zijd,e op te kunuen sch_ieten. Ik mik, trek... klak. Het sch,ot
valt niet. En b'ij het gemcht dêr slagpin, vernrcledt rle Duitscher iets ; ik keer nre o n, onwillekeurig een schuilplaats zo,ekenrl; eerr groote
r-rrocle rtlaru gincler: een Bengaalsch vuur? Maar
<lat is het teeken tot afto,cht ! Wat? Nu reed's?
I)arr is ;7e z.aak nrisiukt? Waarorn niet nog een
liu'artier geblcvcn? \\rii zouclen zc lrebben, c1c
,, Jliiioterie- r,
Ik trck achtcruit cli u'rx-<l besclrotcn. Hier is
rlc grootc lrechtct'. Darrr- rlc oever.
rr Ifalt? Wie dtaar? I,ouis, Je{. Wic zijt ge?
Ser.g'earrt I.efèbvre. Stap in, stap iu. l
I)er 'ltxrpbrug is haif verrrield en d'reigt los tç
geraken; o71ze ammrinitie wâs ontoereikertrl
r.o,:}r zulken onverwachten u'ecrstatrrl'; claaronr
ino,et de luitenant terug.
Ën ik trek weer dên IJzer.over, onr aan !e.ko-

*
- il68

Iioning Àlbcrt inspcktecrt aan hct f|ont
nrcn trtsscltctl tllootlen cn gcu'onc1cn, clie cloor- cle
haastig n'o'rclerl heen gcclragen'
braiiliarclitrs
"-âi"

Dit tr:ann gertccht aan <lc
tr,
a1
$'as irct c'ok zcxr e1lenc1ig
< I'Iino'tcric
oLtobcr.

mislukt, irccft mc geleerci bettouu'eu te hcbben
it mijzcltcn en in niijrre lntlllnen'
.n" tttljalntt r-as pr-achtig, ai c1e officieren zijn
het daarovcr ecns.
Ik hcb schrik gehacl, maar nooit raakte ik clen
kluts kwijt ; telkells beri ik nrijne zlvalrheid te
boven gek-onlen en trok ik u"eet ltooruit' 't Was
mijn eérste gcvecht ; 't tvaren de eerste \{o'ffen
clie ik nterscho'o't. Ik bcu tcvreden.
S'int-Riciluiers. I)e luitenaltt
5n Novembcri.

u l'I",-t heeft lrc vortrstcllingen gevraagcl ll<
had u allen n-illeir vr.,orstcllen. I1i triag niet lii
lreb cr t.lus nroeten toc bcsluiten slechts clezen
v.oor te stellen, clic tot op r1e rr llinotcric l tlrotr-

zegde o'ns:

gen.; iret zijn : c1c sergcallt, Itcrbus, D'upcnrt, I)cguitte en Ponsatci. l

ik voorgcstcltl betr voor eene
certollc onclerscheicling. Ik kan nict ânders dan
tcvredc n zijtr
I \-ovembcr. Hrrbcrt I'cfèbvrc, schreef aau
ziirr nr< ter :
rr Ik bcn zooals gij , nrijn beste \'Ieter, ik hou<1
r,eel van goerie nurziek. En ik helr nteer gelegenheicl dan gij misschicn ri'el clcrrkt out scliootrc
D'at inaakt det
.

:

stukken u,aarlijk clegelijk te hooren uitvoeren:
iedrer regirnent der afclccling heeft zijn muziekliorps err tracht natuuriijk c1e anclrcrcn irr kunstvaard{gheicl te overtr"effen.

c1e

Rooclte-Iiruis-a{cleeling

ilclricr allc narnidclagcn is ct concert in lrct
lianto,nnetncllt, of2 de Groo'tc Piaats te Alverin
gem, een groot do'rp acilter het fr'ont met zijn

inecngecirorrgcn ker-kic tc initl<icn van het tc
iilein gervortlcn kerkhof ; cn ik vintl het heerlijk,
tcrrvijl cl,e sciruinschc :;tralcu clet zotr cle laatste
blacleren der oucle lindcti vergulclen, mijne gc
tlachtcn op cie muziek lateu mee te zr,veven en tc
dLoo,nten... I[en slteclt n'cinig klassicke muzick,
vecl fragmenten uit opera's cn altijcl cene of atrciere krijgsrnarsch, zoo ollu'ckkent.l dat ze clen

vreesachtigsterr

tler

rr

cnrbusilttés

,, heldhaltig

zou maken.
Tlrr sptcl<crrtl over hclrihaftighcid, Metcr, hebt
gezierr clat <le kleitic I3e gen zich le Diksmui
dc ondct'sclreiden hetrbcrt ?
Deze r< raicls r o,\'cr tlttt IIte'; ziitt scltootre uta-

gij

penfeiten.

Mijn regimcnt na1rl er clcel aan cll ziehier u'at
dc generaal cler afdccling er over <1enkt:

Ik stuur mijne

u'arurste gelirku'cuschcn aatt
\'ân hct 5u lini'e en a1
rle meCeu,erkende clcurenten '.;an hct voetvolk
en der genie die, mct gcu'c1,:l over clen lJzer trckkencl, onclcr een moorcl<ladig vuur, irr c1e vijandclijke stelling binnen dr-ongen en er rrocltten met
c1e grootste dapperheid en in bijzoncler moeilijke
r<

<le gro'epen patr,oeliecrilcrs

ornstancligheden.

En ziehier

gcneraal
<

liik

l

r1e beo'ordeeling

van den brigacle-

:

Ten stormloop rukken tegen eene sterkte gecle rr \'Iinoterie l, zooals o,nze verkônners het

