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f)e brug van het fri,rt te Knokke'
trrlsrtteeks 10 unr kwamen er eer vier hondercl-

tal Mo'ffen uit

schuilp,laâtsen te voorschijn, clie
zich aan c1e bttrgers overgaverl.
I)te mannen tnssichen 15 en 60 jaar waren'op.Eefclepen o,m

nââf Dooruik gedeûo,Tteerd tr: uror-

c1en, rnaar velen lachten daaT wat me,tle. De
D,rritschers nâmen c1e laats,te paarclen rnee, ook

diegene, we'lke in het fnstitunt Pasteur clienclerr
o,m. siefum tegen griep en cliphter"itis te maken.
Rijsel heefein 4 jaren tijcls 250 millioen frank
oorlo,gsschattin.q mo,eten betalen.
I)e vreugcle cler bewoners k'ent geen grenzen.
Om ,[ ur'rt trok het muziektorps de'r branclwe'et
uit, c,n sipc'elcle tle rrnlarseiilais;er. de rrBtabanÇonr1e)) en rrGo,cl save the kingl.
\Vij mo'esten c1e meligte van het ballion van

het stadhuis af to,espreken.
D'e nriizen $raren onder het l)uits,che berùincl
tot o,uecloofelijke hooqte c'esteqer:: voor een
r"otrr'l rrlees'eh wercl 24 frank hetaalrl , 1'661 een s-it
broo,rl 20 fr,ank, rroor een" ei 2.50 frank, voor lioffie 90 frank, rroo'r srriket 26 à 50 fr:ank per no.nd. l
' Clenrencearr d'ecl.Je cle r,eroverine van Riisel in
.'l'r' .T{amer ruee. TTet beticht maakte e'en cliencn
irr,lrr11<

tc Pariis.

P'n,r 1il,4

""t,i..f'

Geen enkel sukses .Jer la.atste daserr heeft
zoovc,e'l inrl'ruk ,"erraakî als ,le bevd.iding \/â11
a

Riisdl. Trltiike Pariizenaars beqarten zich reerls
rrf6,s,g i11 r]'et nro,fgen naar de Place t1e la Conco'rc]e. ietreinrle '!ret s,tandbeelrl te stoetct-r. Hct
n:icI Irr,", vefsinrcir-1'1 e zie'li <tistere'r'6n,1 741,1 çr c1co,f
Je.h.l".l.crr te r.ii.tt c'enr,hliceerr'1. 11an1,1oof eelt o11l.cc,^l'rii{1ii1.-e oec.tdrift r-crrvcl<l r..er11.
A.nn alle kanten z2çt n1e11 rJe v!alrsen r-ritsteken.

Ëen o,nto,cÊt varr uitsele'kenen begaf zïch naar
de Place

Nr

r1e 1a

l0l.

Conco,ide oçn h'et montrment met

vlaggen der geallieerden te versieren, onder
iret zingen der < l{arseillaise l. Op de bo'ulevarcis
c1e

en vooi

c1e

Parijsche filialen der financieele

industdeele instellinEen in het No'orclen
Lrcc rsclrte groote clrukte.

en

cles lancls

Irr <le scirou'"vburgen lieten de direkties cle verovering van Rijsel aan het publiek aankondigen,
rlat het bericht o,ncler het zingen van de < Mdr-

.cillaisc ' ontvinq. rr
Veel burgers van het bezette gebied
iiet intusschen zwaar te-verantrvoorden.

haclden

Ëen enkel bericht van de Nederlandsche gr.ens:
r, Te Ëxaar'rle, ee'n do'rp ten Noorclen van Lode
keten, ziin 250O weggevoercle burgers

-van

ltlaamsche lrus,t aangekomen \{en stelle zich
zulk een nieurnre bevo'lking voro'r ill e'en klein
âàip, ."ntt de huisvesting zeer beperkt is en de
,nrriuoen"n al gering walen en men ft2n zich e'en
<lenl<beelcl vormen van wat <1eze slachtoffers rler

biritJ"ttu terleur in deze kille, regenachtige da'
Een.Duitscl,
** *" nachten a1 lijclen moeten'
iio,nimuniquê spreekt dan riog over -d€ burgers,
clie zoo gùrne met clen bezetter aftrekken, o'm<lat
ze zich'onclet Duitsch besttrur go'ed bevindeu'
-?u"-tt.t
àeer c1-nischl Zoa gaarne trekkel cle
rriiig"tt mere, dat de D'uitschers bruggen over de
liàuirv""tt met prikkeldraacl versp'erlen' oin de
vluchtenden te weerho'irden en zelfs tot o'nder de
biuggen de rn'acht honclerr, o'm vluchtend'et te
verfassen,
-2"À-rtat

een Druitsch ko'mmuniqué het ook
loor, alsro,f flu pas inwonets van Rijsel.vluchterr'
Veel'bewonetu u^* Rijsel zijn reeds sed€rt lÀ/ekell

rraar Belsië sevoerC.'Gansche benclen ongelukkieen zii; nù o'p clen do'ol, gebrek lijdend, velen
gcheel ciakloos.- Belgis,che ko'miteiten do'en wat
ze kunnen. om ze bij te staan en too'nen meef of-
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Engelsche

B. E.

ganisatiegeest dan cle b'ezetter, die eenvoudig z'n

piicht, om ctre slachtoffers te voeden, van zich
schuift.

))

.

In Duitschland zel{ was

de ontmoediging vree-

selijk.
Een reiàiger schreef in de tr Telegraa'f l :
a Een o,ngelooflijke malaise heerscht over geheel het land ten gwolge van de algemeene ellen<1e eh de vermoeienis. Men wil vrede to't elken
prijs. Zelfs ten koste vân een troo'ns,afstand van
cle clynastie der Horhenzo,llern. De bevodkrng van

tot een staatvano'nbeschrijfvo,ldo'ende om in Keulen
het vertrek van de dienstplichtige lichtingen te
zien: het getal der geleiders dat den troep vergezelt is verd'rievoudigd.
D'e voeclingsrnoeilijkheden zijn niet de eenige
he,t land is v'ervallen

lijke inzinking. Het is

reclen van de ne,ersla.chtigheicl. Maar de algerne'e-

de kindelen spe'len niet meer o,p
fie onrust
is- het gevolg van de vrees, dat de gestra,at
- in D,uits'chlancl zullen binnen dringen.
allieerden
De voo,rtdurende bedreiging drukt op hen. Dc
struikroovers zijn o,nbeperkt meestEr, zoowel op
cle ho'erclerijen als op c1e groote kastee'len. Een
paar dagen ge'letlen, o'p een avond tegen halfe'lf,

kreeg Keulen
gen.

'

fk

b'evo,nc1

van versicheidene vliegtuimij in de o,rnger,'ing van de Julius-

b,ezo,ek

pTatz..Deze plaats werd zo,o he'vig gebo'rnbarde'erd,
rlat men in den aânvang clacht, dat er beschieting
rret vèrdragendie kano,nnen pla,ats had. Verschillenc1e huizen in tleze o,mgevinq werden vernietigcl
cn o,p verscheidene plaatsen blaken b,ranclen ttit.
7-es-en-ciertiE irersonen u'er<len gedood en hon-

dercl- en-vijf zw'a,ar gewo'nd.
X{en kan zich niet voo,rstellen welk een inclruk
zulk een bornbarderrnent in Dtuitschlancl maakt.
Op clen Rijno'ever heeft'men vlttchtkelders inge-

richt tegen de viliergrnachinein en de gehe'ele bevolking is verplicht daarin een to'evlucht te
zoeken na het eerste $/aarschuwingssein. Bij het
laafste bo,mbardemerrt ziin de seinen te 1a4t ge-

tweedekker.

g'€ven, hetge'en heit groort aantal slachto,ffers
verklaart. l
Er liep zelfs een getucht dat Duitschland gekapituleerd had.
Uit Londen melclde men:
rr Gisterenavornd liepen hier gemchten, dat
Dtuitschland gekapituleerd had, ten gevolge
waarvan er eerr opgewo,nden stemming in de stad
heerschte. Dre avoqrdbladen werdEn gretig gekocht. Van buitenger'r'one betoogingen viel
niets te bespeufen, maar latef op den avond trok
het publiek in gro,epen naar het Mansion Ifouse
en anclere centra, in de v'erwachting, dat er een
definitiwe mededeeling gedaan zo,u g'orden. Op
cle redaktiebureelen der b aclen stond de telefoon
niet s,til, aanhoutlend klingelde de bel en kwarnen

er vragen om nieuws.
Het verdagen van de Rijksdagzitting, samenvallende met den dreigenden opmarsch der
geallieer<len

in

Vlaanderehr vet'siterkte

het alge-

meen geloof, dat Duitschland bereid was, de
voo'rwaarden van Wils,o'n te aanvaafden.

fn

cle wandelgangi:n heerschte een stemming

van gespannen v'erwachting, e'r werd zelfs v'er'
teld, dat de regeering het antwoô,rd van Dtritsch'
lancÏ aan Wilson re,ecls o'ntvangen had.
Ook in Donnming Street was het buitengewoon
drnk. Op het ministerie van Buitenlandsche Zaken waren c1e ge'zanterr in haastige gesprekken
rnet d'e ministers gewikkelcl,.
To'etr laat in c1e'n avond t1e officieele tegensp,ra,ak b,ekend

gemaakt wetr1, kw'arnen cle gemo'e-

rlcren tot rust.
De blaclen verklarerr clat, teru'ijl men in rveilingelichte kringen geloo,ft clat D'uitschland no'g

wel ve'rc1er to,egeven zal, het niet waanschiinlijk
is, dat c1e Centrale rijken thans reeds geheel zul1en kapituleeten, zomder nog een porglng te do,en
zich e,enige ko,ncessies te verzekeretr. l
7,rn vet u'as het nog niet, maâr tt zou weldra

ko,men.
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van een apnval met vergiftigd gas.

Photographische opname, do,o,r een - vliegeniel

r

.

ging geko,men. Een deserteur meldde zich aan,
een mag'ere kerel, met een bleek gezicht.
De mân was zes en veertig jaai, en h4d in zijn
vlucht een zak kazen avei den draad' gesleept.
De o,fficier van de grenswacht kwam tot bij het
ho,og'e hek van de grènsafscheiding om te inforr-

XXIV.

DE BEVRIJDING VAN

BRUGGE.

Wij hebben geho,o,rd, ho,e de bevrijding van
$ijsel een geweldigen indruk maakte' do,o'r

gansch Frankrijk en te Parijs,
o";1itÏè*""'àilïËftT;0'"o

een geestdriftige

moest in ons land de
verlo,ssing van Brugge maken. Brugge, de alo,ude ho,ofdstad van Vlaanderen, zoro, innig,met c,nze
gansche geschiedenis verbo,nden, nu de zetel
van 't gehate Duitsche ,Marinebestuur, vàn een
yon 'Schrôder. die meende, aan o,nze kust te kunnen blijven.

En de ,bevrijding van Brugge was thans

na-

kend.

Aan de Nederlanàsche grens zag men de tee-

krinen.

Een ko,rrespo,ndent van de u .lelegraaf

r

seindre

van daar aan zijn blad:
u De Duitsche legers, die in Augustus 1g14 in
g'ro'o'te gnlze go'lven België binnenstro,o,mden,
'zijn in aftocht en de wegen dreunen van de eindeloclze vrachtkolonnes en den tred der marcheerende tro,epen.

Van nacht stond ik aan de grens bij Eede en
,in dien mysterieuzen rnaannâcht, kwam' he t
machtige geluid, van het terugtrekkende leger
to,t mij o,ver. Ond,er het do,ffe knallen in de verte,
tro,k die onzichtbare ho'rdenre,eks over de weg.en.

Ko,mmando's klo,nken en galmende kreten als
van vo,erlieden die in gro,o,ten spo,ed hun paarden aar,drijven. Niets ùa"
te zien. want boo,
",
menreien o,nttrokken den gro,oten
weg aan mijn
gezjcht,. maar het gedreui van het Ëger in af.
tocht vervulde de lucht en ble,ef den eeheelen
nacht aanho'uden. ,Meer en me.er stierf h'ef hnd_
tqt gene .zijde van die gr..,=r.h"iding.
:t:PLrchten in wachthuizen
werden gedoo,fd en de
zwaar

*

gedaanten trokken- weg.

-be_p_akje
In de
Hollandsche wacht te

Eedle

rias

bewe-

meeren naar derr deserterlr. Deze noemde het o'n:
zin, dat dte Engelschen al te'Eekloo zoruden staan.
u Nein. Go,tt sei dank, es ist noch eicht zo, weit
geko,miren, dasz wir'hinsleichen mËrssen >. En
steeds, dlreunde het vlak bij van de eindelo,oae rii
kano,nnen en wag'ens. En qiet lang duurde het orl
het hooge wo,ord kwam er uit: u ,Ook wij gaan terug' en alle posten zijn ingetrokken ,. Waar zij
heengingen ? Op een nieuwe stelling terug..Aller1ei houtwerk werd over de afscheiding'geworpen,
o'pdat er geen gebtuik van gemaakt ko'n wo,rden
do,or de arme kerels; die cj,nweerstaanbaar won'den aangedreven te'g'en den dioodelijken draad,
maar zelfs de kok met de kazen was er wel overheen geko,mén en so,mmige schildwachten schij.
nen huh wachthuisje gebruikt te hebben, o'm den
afstand tusschen een hel van vuur en het kalme
neutrale landrje. te o,verbruggen.
Vo,l spanning keken wij naar de lucht, of niel
h_et gero,nk v_an motoren vliegers aanko,ndigde;
vliegers, die in den hëlderen maannacht over de
wggel_zomden striiken met hun o,nerbarmelijke
mitrailleurs, maar de lucht bleef stil en alle,en-de
wodken gingen hun gestadigen gang boven dlt
wereldgebeuren, lvaarvan wij niet Je gestalten
?agen, maar alleen clen do,ffen, eento,nigen dreun
ho'o'rden.

Kleine groepjes - b.urgers sto,nden op Hctlandsch gehied te luisteren
en te wacÈten of
vlammen den hemel zo,uden o,penscheuren o,f niet
-.ià-."
een a-ndrer hevig o,orlogrg"tr.'ur"rr- a*

aftocht zou ve,rhinderèn o,f bemo,eiliiken. De
Duitsche grensrvacfito,fficier had versie.rkingen

.

van de. Hotla.ndsche po,sten aangeraden en men
verwachtte vannacht de geallieerde strijdkrachten te hoo,ren nadreren. Er gebeurde niets en al_
leen -de dreun hield aan, diezelfde dreun, dien we

-

Bo,mmenrverpen

de eerste dagen van Augustus, de, cla.
gen van den o,pmarsch. Het vervult ons met een
zo,oi I'rc'ote vreugde, de vreugde die leeft o,ncler
;rllen hier,'dat het klçine Belgische ieger en die
verachtelijk-e i.,ngelsche < huurtro,epen > het c,n.
geclachte vo,ibrengen, den genadeslag aan de

roro,fnestbc'uwers van Zeebrugge, die de werelcl
hebben gcterrorisecrd en dan de vreugcle o,m zo'oÈ
veel, dat do'o'r den snellen o,pmarsch bleef gespaard :_ het droome,rige, antieke Brugge', welks

twintig Duitsche

l<athe-

dralen zo'u zijn g'erevancheerd.

De bevo,lking heeft angstîge dagcn doorge,
rnàâk|., nren vreesde een treffen ,rlak aan de
Zeeuwsche g'rens en vanmiddag viel bij het luchtgevecht een reg'en van granaatscherven op Eede
neer, zo'odat de menschen angstig' in de huizen
vluchtten, maar alle vrees is hier voorbij. Straks
rijzen de Belgische lanciers o,p de wegen, waar
nu no,g" de dreuning is van den verslagen vijand
in aftocht

>-

Het Duitsche leger tro,k af. Den l8en Oktober

moûhterr de Bruggelingen niet meer o,p straat

-

uit ecn vliegtuig met de hand.

lJ-o,o'rden

rerwo,e'sting met geen
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men. Sommigen waagden het to,ch. Een groep
zag een ko,mpagnie mitrailleurs naar de statie
trekken.

Voo'r de so,ldaten slapte cen harmonikaspeler.

Hij trok lustig aan ziin trekzak.
Daar gaan ze! riepen de to,eschourvers. l4et
vo,lle muziek kwamen ze binnen. Met een akko'rdeo,n trappen ze het af t
Maar 't verstandigst was. nu no,g maar eenige
uren qeduld ter o,efenen en de kalmte te bervaren. Er zo,uden no,g o,ntzettende dingen gebeuren. Een aftr:ekkende viiand is so'ms no'g gervel-

dig in zijn wraak en zulks zoru men eenige dagen later in het land tusschen Leie' en Schelde
maar al te zeer ondervinden.
Andere inwo,nerS legden zich plat o,p cen balko'n om toch do'o,r de spleten te zien, wat er o,p
straat voorviel.
't Was de aftocht. Geen twijfel meer. De vijand verliet Brugge, Men ging een wo,nderlijken

nacht tegemo'et, den nacht als voo,r een vefiijze-

l)e vlaggen, r'ier jaar lar.rg verdoken, werder.r
voc,r den dag gehaaldl en in de binnenkamer met
trillende hand o'ntploo,id. Straks zav men ze
het eigen leger te

:ra.n den gevel hijschen, o,m
vcrwell<omer).

NIen wist het, dat de Ilelgische soddaten voo'r
<lc muren lagen en binnen zo,uden komcn.
'-t l-eek nog ongelooflijk en to,ch u'as het zoo...
\ran cle kust klo,nken zware slagen. De, Duitschers vernielclen er hun batterijen. Ze slaken

ru,c'k gro,o,te vo,o,rraden in brand. I{oog slo,egen
de vlammen o'p. Ze geleken voo( de bevo,lking

reusachtige rrreug<levuren.

Zeebrugge vo,o,ral werdi zeer verwo,est. . 't

\,[o'est rvel met gruwelijk harf.,zeer zijn, clat de
bezetter dit voo,rnaam punt o,pgaf.
\À/at hadd,en ze dikwijls geroepen: u Wat ui

hebben, beho,uden r,ve'. , En dan do'elden ze
niet liet nrinst op Zeebrugge, dat vo,o,r hen een
steunpunt moest beteekenen tegen Engeland.
Herinneren rvij nog even aan de haven, dic
r;î. no. dc gahsche v'ereld bekend geiworden

In 1866 ontwierp Baro,n de Maere, een schepene van Gent, een plan, om dleze stad rechtstreeks met de zee te verbinden db,or een kanaal
naar Heist. Te Gent wilde men hiervan niet wcien. In 1B?? deed Baro'n de Maere het voiorstel Brugge met de zee te verbinden er.r o,nmid-

dellijk kwam te Brugge

een _vereeniging tot_
stand, o'm <lit plan do,or te- drijven.
De Rruggelingen waren no,g vervuld van al.
lcrlei dro,o,rnen o,ver een prachtige to,eko,mst hul
ner scho,c,ne stecle, al gaat het zeer mo'eilijk den
hzLndel terug te brengen in een plaats, waaruit lrri

vro,eger geweken is.

Maar men zou Brugge een haven g'e'ven.
Den 23en Augustus 1895 werd tlo'o'r de Br!gische Kamer het o,ntwerp gestemd. 's Narniddags ïerspreidder zich het nieuws doo,r de stad
en dadelijk wapperden in. de' oude straten de
vlaggen en vierde meû er feest. In 1896 werd

*
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Iluitsch luchtschip systeem Schùtte-Lanz.
rlc h;rnd aan 't werk geslagetr. 'i'usschen Blurri<enberge cn Heist lag eert c(ll)z-:Iam oo,rd, n.to,cr':t: :ig, wo'est en o,nbewooncl. I)aar w-crcl' de ira r.:tt
tan Zeebrugge aangelegd. In l$Qrl was zc vc:ltooid en 't kanaai nâar Brugge gegravcn. Derr
2;ien Juli huldigde koning Lco,po,ld
bisscho,p Waffelaert de. haven in.

Il

en zcgcrrdc

De vo,rst was verg'ezeld van prins Albert en
zijner gade Elisabeth, nu o'nze Koning en Kcningin, en het hooge gezelschap \rcer orp 't koninliliik jacht naar Brugge, waar to'en de bero'emde
tcntoonstelling' van . 't Gulden Vlies geho,uclcn
rverd.

De reusachtige werken hebben met de o,nteivijf en twintig millioen geko,st. De
zeehaven heeft e'en uitgestrektheid van 100 Ha.
Een muur van 2487 meter le'ngte en 74.meter
breedte mo,est de haven tegen verzandling beschermen./Deze pier werd geboiuwd met blokker.r
beton van 25 meter lengte, 7 meter 50 breedte,
en I rneter ho,ogte. Op een gedeelte van den
nruur lo,o,pt een dubbel treinspoor en staat 't halenstatio,n. Een merkwaardige sluis leidt uit cle
haven naarr het tien kilo'meter lange kanaal. Een
ku-artier van de haven o,ntsto,nd eerl do'rp n-ret
een eenvo,udig kerkje, maar de gansche buurt

geningen

behoo,rt to,t het gro,ndgebiedr van Brugge.
Doch de l6,6rp der Bruggelingen werd niet ver-

rvezenlijkt.

\\reinig schepen meerden in de nieuwe haven
en de o,ude Vlaamschd stede bleef doodsch. Pas
in 1914, toen de gruwelijke b,o,rlog uitbrak, werr
Zeebrugge een gewichtig punt... doch vo,o,r der
r-ijand, die er zijn beruchte duikbootbasis vestig
de. 't Is niet no,odig nog verder uit te rveiden
over de reeds meeg'edeelde feiten van dien gewel-

digen tijd. Men weet, hoe kapitein Fryatt hier
'r'an de u Brtrssels ) stapte als gevangene der

Duitschers, die hem na een ko,rt verbliif irr
Duitschland weer naar Brugge terugvoerden en
er hem neerschoten. Meermalen lag hier de
\/lissingsche mailbo,o,t, en haalden de Duitschers
er Belgische, Fransche, Russische en Engelsche
burgers van boo,rdt en slo,egen de mail aan. En
rvat al ro,uw werd over Euro'pa gebracht do,o,r de
onderzeeërs, die db zoo, afgesloten haven uitliepen

!

I)narcr,nr uterd Zeelrlugge do,or c1e tsritsche
r-loo,t g'el;c'mbariclccrd, do,o,r viiegers aanhoudend
lresto.o,kt. \reei rverd er daardo,or vernield,,
\\'c herinneren aan de Lrlckkade, hiervo'ren uitvr rr r

ig lres.'hrcvert

.

I)e I)uitschers voltrokken hct -werk van

\/errvoesting, 'en de Ëiruggelingen konden hun haven
als een schamelc ruine terug vinden. De muur,

hct voornaamste werli, bleef echter beho'ud,en.
I)e Duitschers vernielden ook de sluizen van
Ileiqt, die a1leen vo'or afwatering dienen, en het
u,:rs dus een echt vandalenwerk.
Heist 'r,vercl bonrendien nog geplundsld,, al had

het reeds veel verlo,ren.
De Duitschers hadclen er leelijk lruisgeho,uden
irr hof cls en villa's.
I{eist is tevens, de woo'nplaats van veel vïs
schers, die vroeger met hun scheepjes o,p't
strand klvamen, nraar later een haven kregen te
Zeehrirgge. De, meeste visschers weken bij 't begin van clen o'orlo,g n:rar Nederland uit. Ze namen

\irouw en kinderen, zwag'er en

scho,o,nzuster,

gro,otvacler en groo,tmoeder. rvat huisraad en beddegoed aan lro,o,rd, en vocren naar 't haventje

varr Idadzand bij 't Zwin en later naar Zierikzee, \\'âar een a:rntâl huisjes vo,o,r hen werden
gebo,ur,r'd. Sio,mmigen voeren dan o,nder Ho,lland-

sche v1ag, maar lieten

dit nu,

to,en .eenige Heis-

tcrslcr,epen, clo'o'r cle I)uitschcrs v,efrâst, to,t zinken

e'e;bracht o'f naar Zecbrugge, o'pgeleid werden,
rrrvijl de benranning nartr een kamp in Duitsch-

lrrl

mo,est.

\/raaq er mâar de visschers Caulvyzer en Gezellt-' eens naar. De eerste krvam uit Duitschland

naar Nederland teruggervlucht, en de laatste'ontsnapte van Heist rnet ecn bo,o,tje naar Vlissing

en.

l-e l{nokl<e stomd de geweldige batterij van
\\'ilhelm II, r,vaarmee nren in de laatste dagen
nog in de richting van Oostende
Ook deze werd opgeblazen.

schoo,t.

Nog is men verbaasd, dat het do,rpie daarbij
gespaard bleef. Zware stukken beto,n vie,len to,t
op een paar kilo'meter afstand. Waar een munitiekelder gebo'uwd rvas, zag men nu een kuil
als een meer.
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bijna o'ngescho'nden viei 't kanon o'nzen so'ldaten
in hanaen. Dezen kenden c Lange ÙIax > wel,
al hadden ze, hem noo'it gezien. IVIaar ze ko'nden
hem ho,<lren afgaan, en dan drukte, een Post oP
een kno,p en bracht te Duinkerke 't alarmsein
in werkrng, nog voo( de 38 centlmetergranaten
de stadr bereikten.
't Sto,nd nu daar bij Koekelarer als een ilarde
van de gebro,ken l)uitsche macht. En, in 't do'rp
verkocht meu al gauw Max' doo'dssantje I ( ter
3edoemde gedacirtenis D zclo,ais we er boven een
sportdicht o,p iczen, Granaten, een halve manshoogte gro'o't, lagen er als o'orlogskurio,siteiten

.

ronci en de boerenkuapen en meisjes vroegen den
13elgischen schiltllvacht 't fort van 't mo'nsterstuk eens te rrrogcn bezien. Een drabbige slijkpo,el o'mringde het, tusschen de bomkuiien, waarrnce de vlrcgers der bo'ndgcnoo'ten dlt hcr,ek1e bc,stool{ten.
We ho,o'r'den, ho,e Oostende viel... Nu was
Brugge aan de beurt. -En'een legerbericht meldde
aan zoot velen, die deze bevrijding zrfwachtten :

< Den 1'rn Okto,ber trekt de ruiterij aan de. 5e
toegeveegd vo,o,rgit langs, de brug van
Schoo,rbakke, Sint-Pieters-Kapelle, Slijpe en Leffinge en bereikt, bij het vallen van den avo,nd,
de o,mstreken van Snaaskerke.De wielrijders gaan langs Sint-Fieters-Kapelle, Zeveko'te, Gistel en Westkerke en bereikten Oudenburg, waar zij den nacht overbreng.en.
Den 18n Okto,ber, rond 11 uur, ko,mt de in
voorho,ede ruiterij in zicht van Brugge. Op het
oogenblik dat d'e uiterste voo,rwachiiusschèn de
Sint-Andriespo'o,rt en de Smedepoort o,pko,mr,
r'vordt zij o,p vlagen mitrailleur-vuur onihaald.
I)e luitenanten Haquenne en Cartuyvels, de Co,itilert werken samen om den vijandl te verdrijven
en dlvingen hem to,t aan de fabriek u La Érugeo'tse D terug. te trekken.
De vijand wo'rdt do,o,r de, ruiters der twee zelfde
pelotons achtervolgd,. Zij rukken orv.er de dam_
men van den spo,o.ruieg Brugge_Gent ,en, ge_
steund doo,r de sektie milrailleuri der wiehijde"rs,
o,vermeesteren het eilandje der < Brugeoiser i,. Dé
5e ï. D. kon alzo,o, de âoelpunt.r, l"erlilen, di"
haar aangeduid waren. r
, Zo'o werd het 19 Oktober, een prachtige

l. D.

Ballorn - afweergeschut.

En op den morgen van 19 Oktober, lvaren cc'k
hier de Duitschers verdwenen en jurchte de bevolking over haar bevrijding.
De .Belgen iagen nu voo,r Brugge. De 8e I.
D. had den weg Vladslo'o', Ko'ekelare, Aartrijke,
Zedelgem gevolgd. Op dien weg lag Leugenboo,m met de Po,mmernbatterij dier Duinkerke
zoo, had geteisterd. I)e sotdaten noemden het
stuk < Lange IVIax ,. We herinneren aan de
geschiedenis van het monsterkano,n.
't Gaf een ontsteltenis in de wereld, toen 't
bericht de ro,nde deed : u Duinkerke, met een vèrdragend kanon beschoten ). lVlen wreef zich de
oogen eens uit, o,f men wel go,ed ]as. Stuurden
de Duitschers een grapje ro,nd? Doch neen, 't
rvas de ïvaarheid, en men ho,o,rde' 't weer van de
n'onderbare Duitsche organisatie,, van haar uitr-indingen en energie.
Nlaar r,vij kennen nog' een veel gro,oter wo,nder.

't Is het wonder van ons klein, afgemat legertje, dat daar wat verder achter Vlaanderens
riviertje voo,r 't eerst.de Duitsche plannen brak,
àen weg naar Calais versperde, den weg naar
Engelandl ook en aldus de wereld voor een Pruisische overheersching beho,edde.

't Wo,nder van een legertje, dat na vier jaar
allerzwaarste bepro,evingen, uit de loo,pgraven
-çan den IJzer opstormde, de vrijheid bracht en
ook u Lange Max D vero,verde.
Tijdens dit laatste o,ffensief verrichtte 't monstergeschut nog zijn mo,orddadig werk, To,en
ç'ilde men 't laten springen. 't Lukte niet en

hcrfstdag.

De laatste Duitschers verdwenen. 't Vctk
maakte al spo,edig overg.ang.en, daar, waar de
bruggen gespro,ngen lagen en aait de ruïnen bij
de spo,o'rlijn. Het riep dé so,ldaten toe, liep er

juichend heen. De eerste Belgen kwamen binnen en werden in trio,mf ro,nd g.edragen. De goeverneur der provincie en de burgemeester begaven zich eveneens buiten de stad, het leger tegemoet en hadden een onderhoud met eenige c,,fficieren.

Zo9 groat was de vreugde, dat men burgers,
die zich den tijd niet gunden te kleeden, in nàchtgewaad de straat zag o,psnellen.
Men scheen uitzinnig van blijdschap.
to,epen rukten Brugger binnen. Welk een gejuich ! Men danste o'm de so,ldlaten, wilde ze meeleiden en trakteeren, nam so,mmigsn 6,p,

dro,eg

ze rond.

De gemeenteraad hield dadeliik zitting On-

*
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grijze r ide uultschers van ziJn

cier handgekiap van cie leden uam de

sart de rocarmé,

do'on'

amDt o,ntheven, hcL burge,mcersterschap o,Pnleuw
waaf

.

elen slelcien het zoo, listig verbo,rgen ko,per
ten to,o,n. Het prijkte naast wo,ilen matrassen,
V

die men oolk aan de Duitsche ro,o,Tiust

o.rnthoucien

nad.

ln den nacht gedrukte kranten verschenen en
rverden gretig gekocht. I)e be'iaard speeide eu
.r{elchror op d,en grtJzeî Halletoren luidde zege.
llen vo,nd nog verdoken I)uitschers. Enkelerr

het o,ntgelden van 't gepeupei en vcl,oraJ
e€n, waarvan men zegde, oat hlJ veel burgers last
mo,e'sten

aangedaan-,had, ben tiergrsch kommandant her
hem o'pprkken en \Megvo,eren.

Er werden plakbrieven uitgehangen, die to,r
rvaardigheid aanmaanden. Ontdekte I)uitschers
mo€st rnen dadelijk aan de gewapende machr

overgeven, zo,nder hen te mishandelen. Er kwamen ook waarschuwingen te5-en het gevaar der
munitie, o,veral achtergelaten, tegen mijnen, weike hier eo daar verborgen zâten, en wel niet 't
minst in 't statio,n e,n aan de spoo,rlijn. Die munitier zou nog menigeen 't leven kosien, te meer
daar er dadelijk lieden o'p uit waren de, granaten

te versto'ppen
ken. " o

De

om

't

ko,per

later te geide te ma-

Belgen _rukten o,o,k langs de kust o,p, ver-Heisr,

te Blankenberge, Zeebrugge,
Knokke en sveral zag me.n dezeHaè Uùjde too-

schenen
neelen.

ZeebÉugge zag q vreeselijk uit en leek een hel
van verwoesting met zijn vernielde batteriien russchen blokken beto,n, dô,o,reen gewarrelde irikkeldraadversperringen, verbo,gen platen, gekromoe

rails,

verko,o,lde balken, verbrôkkelde steen e.,

vergruisde kalk, granaathulzen, verbrijzelde wa-

gon-s, geplette buizen. De

.;

brug lug op de kade

geslingerd, het kerkje stond er zo,nder to,ren, geheel o,pengereten, bij de gehavende, gebarstèn,
gescheurde, daklooae huizen.

Welk een verwoesting ook in de villa,s

te

Blankenberge, Heist en Knokke! Velen sto,nden

geheel leeggeplunderd, .zo,nder dguren o,f ramen,
zonder vloeren en plafond. ln nienige kon men
yan uit den keider net gehavende dak zien. Van
andere besto,nd de voo,rgevel slechts uit zakken
zand, bo,rstweringen voor geschut uit zee....

De dijk lag voù prikkeidraacl, glas, scherven.
de o,nderstanden der duinen lagen gneubeien
verward doo,reen, zete,ls, stoelen, tafels, piano,'s,
allerlei huisraad.
Dien Zaterdag do'orrkruisten patroeljes het
.Brugsche Vrije. Hier en daar verrasten ze nog
achtergebleven Duitschers. Maar de meesten van
't verslagen leger, die het vernielingswerk verricht hadden, verzamelden op den straatweg van

ln

Westkapelie naar de grens en kwamen tegen den

giddag aan de versperring bij Sint-Aona-ter

Vluiden.

't

Was hier .altijd een streng'e wachtpo,st geIn die vier jaar had men dikwijlJhet liek
geo,pend vo,o,r den handel, waarvan do,kter Du_
mo,n, uit Brugge, de ziel was, Dan kwam de tram
uit .Brugge de go,ederen halen.
I)e laatste Duitschers gingen in 't gras liggen... De zon blaakte o,p hun mo,ede làdematen
en deed hun der.rgd. DE ho,nger knaagd,e in hun
rngewanden... Wat zo,uden ze do,eni, Ze waren
nu hier met een honderdtal, afgesneden van hun
leger, opgeo,fferd, o,m den ailerlaatsten aftocht te
dekken, de zenuwachtig gegeven bevelen uit te
vo,eren. Een stap, en ze waren in Holland, maar
daar sto'nden Nederlandsche nrilitairen gereed,
o'm hen te interneeren. Bij die so,lclaten veigaderden burgers, Hollandèrs en Belgen, vlucÉtehn_
gen-, ze.lfs ve.len van over de Schelde gekormçn
o'p het goede nieuws. En uit Vlaander-en kwamen o'o,k lieden afgezakt, menschen van Kno,kke,
Westkapelle, Oo,stkerke, van Brugge eveneens;
so'mmigen moreste.n familie o,pzo,eken, d,aar te
Sluis, onrders kwamen om kinderen, die ze vier
jaar in den vreemde hadden gezo,nden, en er u/aren er o'ok die al eens wilden loeren'o,f ze geen
haldeJ konden drijven, want in België was nog
gebrek aan allerle,i artikelen. Gisteren nog rnochten ze hier niet ko,men, nu lachten ze om die
weest;

-

Een noodbrugje

1608

in de omstreken van Zarren,

rr,ccriooze Iluitssherr. I)eee sprakcn onder e1kaar', En plc,ts nanrer] ze een bcsluit, str:nrlen
up crr trokxcn tJc grcns over. Uewiliig lieLen zij
irreh internecren en velen verkwanseldcn vlug
hun stornrhelnr, een revo.lver, een dolk, een gasiuitsiicr aan liefhcbltels vrrn co.rlogsgr:,ed. lu rrjen
stapten ::c dan naar 't oud stedcke, lvaar hun

leci cphef rnaakte.
C)ver Sluis was cen leger valr clagblaclschlijr.er's neergestreken en cnkelen waàgden
zicir vlug o,ver cie g'rens, om nieuws voor hun
l<rant tc halen. Sommigen rvercJen opgepikt eu
eenigc d:rgcn vastgezet, en zoo ging hci t.o,uN erls.. o'ork met -Belgische burgers, àie te veel
ronciliepen. 't Was dc oor.log nog.... Een dier
lio'r'r'es.po,ndenten, de heer
JaÀ Feiih, lverci ook
iLangeho'uden, rnaar vriendelijk behandeld, en
nrocht naast dcn majcor van het'IIic bataljcn,
:dc J:lgers te vo,et meestappen, en treffend beschrcef hij den intocht dei so,ldaten in dc dorp.n: lij voelde het mee, war hier gebcurde, rvanr
in 't Noo,rden kloptcn.veei hartàn ,rl"u in o,ns
ztaui<c.rmst

lced en rn ons lo,t, in o.nze bcvrijding nu.

Iin Jan Fçith

-

hoorde to,en van een batirljons-

dokter over het o,ffensief spreken.
" Hij vertelt me van het taaie geduld van de
Bclgische sa'ldaten aan den no'oit gebeukten
Ilzer ; hi.j haalt hun geduldigen tegenstand aan
achter de geïnondeerde streken in het Zuidwestclijke hoekje van België; en dan praat hij eens-

stdriftig over den dollen overmoed,
de Belgische soldaten, na vier lange
jaren, eindelijk uit hun lo,opgraven te voorschijn
springend, den aanval en den winnenden o,p.
1<laps gce

\\'âarmee

rnarsch door hun_ eigen land gingen inzetten.
u Ze r,varen do,o,r onze o,fficieren niet meer te

houdcnl... Ze schenen a1le in die.vier jaren ingcprente. regels der oorlogsvoorzichtigheid ver-

geten te hebben!... Eindelijk konden ze vooruit

orn hun eigen larrd te bevrijden. Daarbij raakt
wei een rnensch zijn verstarrd en iaatste wijsherd krvijt.., U had ze mo'eten zien ! Het was

prachtig eD alsciruwelijk I Hun
heinren namen ze van het hoofd;

beschermende
o,p de Punten
r,'an hun bajonetten dro,egen ze hun helmen voo'r

zich uit, omhoog. Ze juichten, ze vloekten, ze
l'lr'ulden, toen ze eindelijk o,p hun vijanden werden losgeiaten... Maar met duizenden en dui:ucnden van hun jo,nge levens hebben ze dien onberedeneerden aanvai moeten bekoopen... Wie
prijst hen achteraf voor dezen mo,ed?... Wie zal
t-roit ervan nar-vertelien?... En waaro'm brachten
zij deze no,o'cle1o'oze o,ffersi'... Allemaal vragen,
waaro'p ik mij zelf slechts kan antwoo,rden, da!
cllic diepere vaderlandsliefde bij voo,rkeur met
het blo,ed van de eigen landskinderen wil gekleurd wo,rden!... rVlaar welk een gapingen in
rle geiederen o,nzer jo,ngeren, welk een borvenn-renschelijke o'ffers!... En hoe lang zal het durcn, cer het jeugdige vaderland in staat zal zijn,
het vernielder te hersteilen?... r
Zoo spreekt de wat wijsgeerig aangelegde
bataljcr'ns-arts. En terwijl zijn we aan de schoon
opg"Ëlur.., brug over 't breede Leopoldskanaal
gèko,-ett, en môeten aan den osver wachtenr tot
àe po,ntoÉniers de zwaarbepakte bataljonsfietsen,
en à,o,k de mijne, naar den anderen kant komen

ro,eien; inmiddels scharrelden de eindelo'oae gelederen geelbruine soldaatjes langs de puinho'open van de vernielde brug omlaag. en bereiken
handig daar in het gapende bruggat
àn".
""n aak den teggn-oever.
geschoven

Wat is zoo'n trio'mfanteliike intocht in werkelijkheid geheel anders dan we ons dit thuis, met
een romannetje in de hand, voorstellen !
Ik ga naasi den bataljons-kommandant en'sla
scherp acht, hoe dit sedert duld'blooze jaren ge'
knechte, en nu op het plotselingst bwrijde volk

--
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Duitsche, machineg.ewssse 6ipgesteld o,p het

dak

zich bij zulk geweldig zielkundig gebeuren gedraagt.
De vlaggen wo,rden al haastig uitgestoken !
De ko'mmandant en ik begrijpen maar niet,
waar rl die vlaggen zoo in-eens vandaan ko'men !
Uit e I raam steekt een ro,od-geel-zwarte vlag ;
o,p elken do,rpstoren is een vactrerlandsche vlag

geplaatst; en elke hand klemt zich zenuwachtig om een vlaggestokje. Op de kleeren dragen
ze allen strikken, breed en wijd uitgespreid, van
ro,od-geel-zwarte linten I de vro,uwen dragen het
o,p de bo,rst en ze schijnen de lichamen voo,rult
te willen strekken. haar versierde ro,nrpen omhoog heffend, om het den so,ldaten te laten zien.
Ze lachen daarbij ; maar ze lachen met sprakeloos vertrokken mo,nden. Kinderen probeer'en
te juichen ; maar hun ijle stemmen klinken
vreemd bij het regelmatige zwijgende voortstappen der zware soldaten-vo'eten over de hobbelige
keien van hun do'rpsstraatjes.
Uit de kleine vensters der huisjes hangen de
menschen. So,mmigen wuiven met de hand; ze
rorepen o'nsamenhangende woorden. 't Is niet te
verstaan wat ze van omho,og roepen i maar ze
rnaken daarbij hoekige arm-g'ebaren, stuntelig en
in dit oogenblik zelfs niet wetend, ho'e ze hun
bewegingen moeten sturen.
De meeste vro'uwen staan afgewend te huilen;

dit is wellicht haar natuurlijkste houding van
den laatsten tijd. En stellig is er geen uiterlijk
verschil waar te nemen tusschen haar schreien
van het feestelijk vairdaag en dat van gister

,1

rll

van een huis, ter beschieting van vliegfnachines.

no'g, toen de weg-trekkende oiverheerschers de
vaàérs en mannen en jongens meevo/erd€o; al
het vee, koeien, varkens, schaP€n, pluimgediertc,
alles onverbiddelijk slachtend, om het met kar-

revrachten mee te nemeni met ruwe hand het
huisraad vermqrzeiend, waar zij meenden, dat
het een o,f ander hun bij hun o,verhaasten terugtocht van nut kon ziin1' en met helsche ontploffingen alle bruggen en kunstmatige verkeersmiddelen in de lucht blazend, zelfs bij hun vertrek o,veral de verraderlijke tijdbommen achtetlâtend, o,m toch maar zooveel mogelijk sverlast
te berokkenen o'p' de wegen, straks doo,r de achter hen oprukkende Belgische troepen betreden,
en daarbij nergens o,ntziende, of o,ok eigendomnrer van de burgerbevo,lking verloren gaan.
Zô6vele tranen zijn in de laatste vier jarea
reeds geschreid do,o,r het jammerlijke België. Het
is als een gewoo,ntegebaar geworden bij vrouwen
en kinderen om den arm met het boezelaar omhoog te heffen naar de oogen en steeds weer
het nieuwe verdriet weg te wisschen.
Maar als er nu wo,rdt geschreid, o, I eindelijk !
!a.n zijn 'het andere tranèn. Toch, zonder wilde
juichkreten, zonder dolzinnigen jubel, zonder
,
to'o'm1o'ozen feestro,es I zoo staàn dàar de meeste
-

vro,uwen te schreien,' het boezelaar weer tegen
de o,ogen gedrukt. En zal het nu voor het laatst
zijn?...

het door Ramskapelle,
Dudzeele,
-t
^Zy _gaatDamme,
Oo-stkerke,
Moerbeke,
apichure.
En de kommandant zegl telkens: a

nuez

!l

eo,nti.

-
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zoodat alles trilt en beeft in hct
slag o,p-beukt,
-.n
he.t overal om ons heen eensklaps
,oÀd,
,rree*d begint te ritselen van een neervallenden
gruis-regen, dan wijst de majo'o'r rustig met
àrjn stoÈje vo,o,ruit; ginds is de richting, en wie
iet er o'p hetgeen rechts en links o'm hen heen
( clest la guerre, et contlnuez ! D
gebeurt,
À. Ilans vertelt dien dag
u De mo,o,ie herfstdag ging over rll een regeiravond.'k.Stapte den straat\tr'eg naar VvestKaPelle o'p.

tl" turtlà ruischte in de hooge, sl:tnke boormen
en r'vo,lken schoven voorr de maan' I)aar blo'nk
een vrrcndelijk lichtje do'or een raam. Er warerl
cius nog menschen op, en lvaaro'm zou ik ze niet
eens begroelen ij Ik deed de deur open en zag
een groÀp1e orm een l3elgisch soùdaztt. De iui keken even vreemd, oiP, maar toen ik ln 't Viaamsch
vro,eg, o,f ik den teruggekeercie ecns ( goeden
avo,ncl D zeg'gen mocht, knikten ze allen lachend
en stak de man in khaki mij oe hand to,e.
Als bevrijder van zijn gemarte'ld landeke was
deze so,ldaat recht in zrjn ergen huis geko,men,
bij vader, mo,eder en zuster, en zoorwaar, daar
zat oak met stralend geiaat, de negentig-jarige
gro'otvader.
Machinegerri/eer, opgesteld

tei

afweer van

vliegiuigen.
Co,ntinuez ! Mriar de' soldaten laten zich telkens, bij twee en drie tegelijk, uit het gelid war.r
kelen; Can gespen ze', met een laatsten ruk. den
ransel 1os, en laten het geweer naast zich glijden, en liggen zelf terneer, dwars over den wegberm, orf schuin tegen den sloci,tkant. Hun o,fficrt'ten slaan er nauwelijks acht o,p; hun soùdaten
i,i1n uitgeput, en het is tegen degenen, die mer
hun laatste krachten nog vo,o,rt marcheeren, rl rt
zt laten kiinken hun o'pwekkend : q Contin r,-2,
mes zrmis ! l
Corntinuez ! Als bij de vernielde overwegen, bij
de vermorzeide, bruggen even een aarzeling do,..'
de voorrsten vaart, o,mdat ze zich hebben te wa-

I'en oiver een smal loopbruggetje, dat als een
vlort o'p het water rust, dan rijst dadelijk het wantro,uwen. Schuilt hier weer een looae streek van
den wijkenden vijand? Lo,eren er nieuwe o,ndermijningen, zoaa\s o,veral iangs den weg? Maar
de ko'mmandant is zelf al vo,o'rgegaan I van den
overkant klinkt zijn fluitje, en hij wenkt met
zijn zwiepend wandelsto,kje,
< continuez to,r!-

jours

!

>
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In enkele do,rpen ko,mt een beangste bevotking o,ns tegen. Buiten de laatste huizen is de
groote weg o,ndermijnd ! -- beweren ze; men
h-eeft de < Dutsers > bespied

bij hun helschen ar-

beid, vanmorrgen norg in de vroregte. Vo,o,rzichtig
to,ch ! past toch op ! smeeken ze. Maar de vo,o'r

st-e patro,eljes dringen al vo,ort, en de troep
votgt -- continuez !
.&1s achter in een kalen bo'o,mgaard,tusscheri de
gro,o,te vierkante beto,n-blokken van munitie.

bergplaatsen, schijnbaar no'g' o{ngeschoinden door

de Duitschers achtergelaten, een

knetterende

Peetje, vroleg'en we, dat hadt ge zeker wel
- gepeinsd, hem weere te zien ?
niet
Neen, meneere, 'k en had het niet gopeinsd,
en zijn grijs hoofd knikkebo,lde van ontro,ering. ,Maar, meneerer, daar staat ie toch, en
de I)uitschers zijn weg.
Welk een dag van emo,tie's! Vier jaren o,nder
Jen druk van den vijand, heden mo,rgen de laatste Duitscher heen, de weg vrij. Ontmo,etingen
met kennissen, die men in iange maanden niet
had gezien en tegen den avo,nd, daar ging de
deur o,pen en sto,nd plotseling de zo,o,n van den
Ilzer in de kamer.
'Wat eren prachtig beeld die g.rorep, in de lijst
van 't Vlaamsche kamerke, met het zand in kruilekens o'p ,den rood tichelen vlo,er, met de o,ude
meubels zindelijk gewreven en opgeschikt, met
aan den wand de kaderkes u God ziet mij. hier
vicekt men niet D, en daarnaast de pouii.tte.,
clcr tamilie, vooral 't portret van den sotdaat op
de eerepJaats.
Lang wilden we 't groepje niet sto,ren. want
ze hadden erkaar zoo,veel ié vragen .r, iu ,er_
tellen en we gingen v.oort lang.s -den slijkerigen
weg', maar met een juichtoon in 't harte.
Ho,e velen hadden zoo, vandaag hun geliefden
teruggezien... De meesten mochten wel niet naar
huis, maar ze wateî niet te weerho,ùden,-oo,k
het
harte dreef hen voo,rt. Vier jaar afscheid
!
Het we'derzien was niet o,veral verheugend:
hier hadden de Duitschers een vader, daar een,
twee, drie broeders weggevoerd

vader is vier maanden geleden gestor" Mijn
D, vertelde me een so,ldaat. tt 'k Wist er
ven
niets van. 'k Kwam thuis... moeder weende en
'k zag, dat het niet alleen van o,ntrorering was
do,or mij te zien. a En vader D, vroreg ik met
fellen harteklo,p. Moreder verte'lde me weenend
het nieuws. Het was van verlangen en verdriet geweest om mij. Als tgen den avond het

_
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tr"t,t,,he zoogcuaamde Pillendt'oaen

kanrln bcgo,n te iruicicr'en, ging vadcr' uaar burtcn, el1 dan sto,nd hll eell uur erl langcr t !\ estell

batterij beslaat ecû zeer urtgesLrcliie

Brugge... Hij lag met zijn makkers in een
.gracht; aan den overkant van den weg zag hi1
zijn huizeke. Daar mo,est zijn vrouw met de kinderen 'in den kelder zitlen. iVlaar hij mocht er
niet heen, De kogels vlogen over den weg: 't

nreer sluiten kan.
Een heel eind van de nu vernielde batterij zien
lve no,g' op een ho,o,gen duintop de installatie c,m
den schotsafstand en de richting van het vuur te

in te staren... en irrj putnsde aeur nrij cn verlangde naar mij en de scllerciing duurd,c te lange.
Hi1 rs weggeteerd van vcrdrret. >
't'ragisch otok was cle dood van een strijder bi1

was maar eeû goede spro,ng en hij zo,u dien wagen. Hij snelde heen... een kreet dan, en dood
viel hij op den drempel van zijn rvo,ning... Moe-

der en kinderen sto,rmden naar de deur. .Eiudelijk was vader, na vier jaar, teruggekeerd' om
te sneuvelen o,nder hun oog'erl1.
De bladen gaven beschrijvingen o,ver den toestand, van het kustgebied. Hoe deze was moge
blijken uit de volgende levendige beschrijving :
" Nieuwsgierig naderden we de cluinen bij
Kno'kke. Daar lagen de ruïnen van een batteril
va'n vier reusachtige, marinestukken. Wat we
op ein afstand voor ho,oge duinheuvels hielcien,
blijken nu, naderbij geko,men, vier schuilplaaisen en munitiedepots te zijn. De Duitschers hadden geen tijd meer ze bij hun terugtocht te vernieien. De' vier geweidige kano,nnen die nu in
stukken liggen, te midden van verbogen pantsserplaten tusschen olng'eveer 'n meter lange koperen g'ranaathuizen, gebarsten bro,kken beton
en steengruis, waren naar de kustgebracht om
de Engelsche, vaartuigen te besto,ken. De schuiiplaatsen gelijken echte' citadellen, gedekt do,o,r
een dikke laag zand, begro,eidt met helm en g'ras
en bezitten ruime zalen vo,or officieren en manschappen, waarin men de beste meubels der villa's van badplaatsen sleurde. Ook de munitiedepo,ts zijn even sterk en beschermd en de vluchtende Duitschers hebben er heel wat munitie achtergelaten, waaro,m dan ook vo,o'r het publiek de
toegang verboden is. Zeer snel heeft men maatregelen g'enomen tegen het dreigend.g'evaar van
achtergebleven pro,jektielen, waarvan er doo,r velen als o,orrlorg'ssoruvenirs en doo,r andreren uit
winstbejag meegenolmen werden. Deze gansche

opPt r-

\ laiilc, ur) !VL' kl r.;g, rr lirur \\'ul tsL:ll loeu veltl t

inodenre oorlogsge schut. Als dezp kauo,nnen
weriiten) spro,ngerl in het do,rp, dat 1ag te daveren, vele ruiten, en nog zljn tal van deuren zc'o
uit de scharnieren geslagen, dat men ze niet

iegelen en ook hier zijn de zandheuvels uitge-

graven orn er voor de manschappen veilige
schuilplaatsen te bo'uwen.
.tsen spoo,riijn was do,o,r het duin aangelegd om
de batterij met het naburige stationsemplacement

te verbinclel, en het gansche terrein is met een
breede prikkeldraadversperring afgezet, die al1en, dre er niets te maken haadenf buitensluiten
moest.

Niet alle batterijen echter zijn vernield en veel
kustgeschut viel den tselgen o,nbeschad,igd in

handen.

!\'at een warbo'el in andere schuilplaatsen o,nzer duinen ! Een chaos van munitie, heimen, ranseis, meubels, vuile matrassen en dekens en zototwel hier als in menig burgerhuis, mo'et er groo'te
scho'onmaak gehouden wo,rden, maar alles gee'ft
o,ns we1 een duidelijk beeld van de haastige vlucht
der troepen, die de Belgische kust vo,o'r Duitschland zo'udcn behouden.
I{ier, tegen de duinen, staat een o,ns go,ed be-

kend gebo,uw, het nette kerkje der Engelschen,

dat"alleen in het badseizoen dienst deed. Nieuws-

gierig treden we binnen. De Duitschers

hebben

van het bedehuis een paardenstal gemaakt,al was
er daarvoo,r in de badplaats met haar ruime garages en loodsen zeker overvlo,ed van ruimte ger
n.o,eg,. doch_het was een Engelsche kerk. Weg
zijn de banken, de preekstoèl, het altaar. ailel
opgesto,okt a1s brandho,ut, en het bedehuis is een
leege ruimte,met nog- vuil stroo, op den vloer en

ruiven er bakken langs de wa.rden. Door de
gothische ramen suist de windl en slaan o,ok de
regenvlagen naar binnen.
Trouwens, dat vand,alisme herkennen we
overal; we treden een teusachtig ho,tel binnen.

-
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Hoc dikwijls hebbe , we er in vredestijd verto'efd,
maar hoe [o,egetak.e'1d, hoe naakt en haveloo's zien
we het terug. In de benedenzaal hangen no'g de
g'ro€ne guirlandes, daar o,pgehangen bij gelegeuheid van een feest en in de bovènkamers mestten de so,ldaten varkens, die ze de sierlijke trap
op en af sleurden. En hier,zo,owel als in de meesltr
hotels en villa's, lryerden alle meubels o,pgestookt.
\u nam men de laden van de tafels en kasten,
tafels en laden zelf, dan stoelen, so'fa's, buffetten
en eindelijk sloeg men deuren in, nam men trapleuningen en trappen zelf weg, veelal'o,ok vlo,eren
en zolderingeri. en zaagde dan de balken af . Zoo
zijn we in villa's g"eweest, waar we van den kelder reeds de dakpannen zagen. Gelukkig zijq

ze niet allen in dien ellendiige,n staat, maar de
ruïne in al die badplaatsen, eens België's trots,
is niet te beschrijven. Uit derr vuurtoren van
Knokke stalen de Duitschers het lichttoestel en
in geen enkel tramwachthuis langs de kust zag'en we nog' ramen. Waar niet geplunderd werd,
rverd de bo,el stukgeslagen en dronken o'fficieren
gingen hierr'n niet ze'lden vo,o,r. Tro,uwens, in de
laatste dagen, bij het opblazen van depots, ge-

bruikte men veelal te zware ladlingen, alleen om
het plezier, oo,k naburige huizen te zien instorten.

Langs het strand staan nog dtooreengewarre,lde
in sommige bad-

prikkeldraailversperringen, en

or. m. te Oostende, loo,pen tunnels
o'nder den dijk. Ook wegen zageû we, die, met
een hoog hekwerk van prikkeldraad afgezet waren. Maar dit gansche. fro,nt der zeekust is den
Ilelgen weer. in handen gevallen bijna zonder
strijd, en drat mo,et vo,or de Duitsche marine wel
een bittere pil geweest zijn na dien vier jaar lan-

steden, zooals

gen reusachtigen arbeid. >
Er werd dus weinig gestreden.
Men verbaasde zich over de snelheid van den
o'pmarsch. Een o'fficieel bericht meldde hierover:
< De Duitschers wijken 26,6, gelijkmatig en zo,o
geregeld voo,r den grooten o,pmarsch der geallieerden naar het Noo,rden, dat de o,peraties zich
bepalen tot het voeling ho,uden met den vijand.
De o,peraties zijn heden mo'rg'en o'nder gunltige
u,eerso'mstandigheden hervat en hebben een bevredigend verlo,o,p. De tegenstand is betrekkelijk zeer gering, hetgeen er b,p wijst, dat wij de
l<racht van den vijand gebroken hebben.
In België en Vlaanderen wo'rd't de opmarsch
blijkbaar slechts bepaald do'or de snelheid, waarmede o,nze tio,epen zich verplaatsen kunnen. Het

terrein is overvloedig doo,rsneden met waterweg'en €n de terugtrekkende vijand heeft alle brug-

gen achter zich vernield. 't Spreekt dus van zelf,
dat er veel tijd verloren gaat met het leg'gen van
nooclbruggen. Daarbij korrnt nog, dat de wegen
zich kro,nkelend do,or hêt land slingeren. zcrcldlat

-
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voor €en vo,o,ruitgang van b. v. drie mijlen diepte
clikwijls het dubbele van clien afstand mcJet u,'o,rden afgelegcl. X{aar c1e geallieerden gaan steeds
r.-ooruit.

Indien men in aanmerking neemt, dat dc o,pmarsch vzin een groo,t leger niet bepaald wordt
do'or den spo,ed, waarmede de infanterie zich verpl:ratsen kan, rnaar afhankelijk is van den aanvo,er van vo,o,rraden en beno,odigdheclen over ko,m-

r.rrunikatielijnen, u'elke de vijand getracht heeft

gro,ndig mogelijk te vern ielcn , ten eincle
o,nz€n g'roro,tep 6,prn:rrsch naar het Noorden te ver-

zcrcr

tragen; dan kan men niet nalaten de administratieve or:ranisatie onzer legers te ber,vo,nderen.
Het nrislukken van den groo,ten Duitschen opmarsch u'erd altijd to,egeschreven aan het feit
dat zij zich te snel van hun kommunikatielijnen
en ravitaille,eringsdepo,ts verwijderden, en ioch
kwamen zij noo,it veel sneller vo,or.uit dan
l:ra{ste clagen do'en r.

wij

de

Maar de Duitsche achterho,ede zo,u nu stand
ho,uden bij het Schipdo,nkkanaal.
tsij den aftocht l-rad een burger een afgedftaald
Duitsch soildaat neergerscho,ten. Dit gebiurde c,p

2C,

Oktober, nabij Middelburg, een do,rpje tus-

src-lien

Mo,erkerke en Maldegem.

De Duitschers bevonden zich ten Noorden van
Maldegem, achter de Schipdo,nk- en Leopoldvâarten en vernamen het feit.
Én cladelijk beslo,ten ze wraak te nemen op het
do'rpje Nliddelburg dio,o'r het te beschieten.
lien ko'rrespondent van <De Telegraaf> meldde
hierover:
" Zo,nder eenige militaire noodzaak gaan de
Duitschers voo,rt het dorp Middelburg, ruim twee
l<ilo,meter van Eede gelegen, te beschieten met
hunne artillerie. Daar de Duitsche batterijen
verder dan St. Laurent zijn o,pgesteld, nemen
de pro,jektielen hun lo,o,p over Nederlandsch

grondgebied. Middelburg ligt namelijk juist in
clen inspringenden bocht, dien de grens hier

rraakt. Het is duidelijk, dat geen enkel militair

cloel deze beschieting rechtvaardigt en er is eeni-

ge gro,nd vo,o,r de veronderstelling, dat het hier
lo,uter een wraaknehning geld,t o,p o,nschuld,igc
hurgers.

De Duitschers bewereçr, dat Middelburg ge.
tuchtigd mo,et wo,rden en wanncer men dit vriâ-

-"
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het einde van den oo,rlog deporte,erdende Duitschers de Be,lgische, werkkrachten. Deze

foto, geeft e,en be,eld van de keuring der ongelukkige slachto,ffers

delijke do'rpje, zoo vlak aan de grens ziet liggen, de bewo'ners ro,nd hun huisjes ziet wandelen ; dan beseft men eerst go,ed, hoeve'el ernst
de Duitschers hebben gemaaÉt van hun voro,rnemen den oorlorg wat minder o,nmenschelijk te vo,eren. Duitscher s,otd,aten hebben zich tegen g'rensbewo'ners uitgelaten ,dat Middelburg' ( kâput )
zal gaan, o'mdat een kameraad vermo,oird is do,o'r

een Belgisch burger.

De bîm, die "gisteren o,p Ho,llandsch gebied
is, naar de scherve'n, die gevo,nden zijn
te o,ordeelen, afko,mstig uit een Duitsch vliegtuig, Drie perso,nen werden getro,ffen. De vaandrig Verploeg werd gewo,nd aan de linkerknie,
terwijl de weduwe Co,ppens, de eigenares van het
vlak aan de grens gelegen café, een scherf in
sprorng',

het linkerdijbeen bekwam.
Den geheelen nacht werden de bewo,ners dter
hier liggende huizen.telkens o,pgeschrikt do'o,r de
lo'sbarstingen der granâten, waarvan de scher'ven wild in het ro,nd vliegen en alles bedreigen.
Overal verto,o'nen der boomen ôe, spo,ren van de
beschieting.

Hedenmorgen te' halftien bego,nnen de grana-

ten o,pnieuw do'o,r de lucht te huilen. Tot half

trvaalf duurdte de beschieting. Een Duitsch vlieger kwam telkens borven het do,rp ro,ndvliegen,
to't hij doo,r zes geallieerde viiegtuigen verdreven
r'verd. Een uur later zag men vijf vliegers terugko,men.. Omstieeks half drie dezen middag, d;cler, vijf geallieerde vliegtuigen een vlucht bcven
dc Duitsche linies. Bij Eede vlogen zij gedeel-

telijk boven Ho,llandsch gebied, wârro,p de*grens'lvacht waarschuwingsscho,ten lo,ste.'Onm"iddlellijk zwenkten de, vliegïuigen weder in de richt,n{ der Belgische grens.
Heden middag begaven zich bij St. Kruis twee

van het Duitsche, machtsgeweld.

Nederlandsche o,fficieren, o,nder dekking van de
witte' vlag, naar den Duitschen ko,mmandant,
ten einde te pro'testee'ren teg'en het feit, dtat de

Duitsche artillerie hare kogels over Nederlandsch
grond['ebied schoort bij dt beschieting'van Middelburg. Der Duitsche ko,mmandant o,ntkende,
dat dit geschiedde en hij deelde mede, dat de
a.rtillerie o'p'dracht had gekregen, drie ho,nderd
scho,ten o,p Middielburg te lo,ssen als afstraffing
vo,o'r het vermo,orrden van Duitsche onderdanen
door de civiele bevo,lking r.
Eenige' huizen o'p het Do,rpplein werden vernield. En enkele inwo,ners lieten bij dezei wraak-

o'efening het leven.

X.{iddelburg is een zeer merkwaardig plaatsje,
een voo'rmalige sta.d, do<r'r den Brugschen burger Bladelin in de vijftiend'e eeuw gesticht.
't 'Was hier, dlat vele bannelingen uit pinant,
dc,or Filips van Bo,urg'ondië

zo,o,

vree,selijk getuch-

tigd, een schuilplaats vo,nden. Ze brachten hun
ko,pernijverheid over, die er langen tijd bloeide.
Middelburg had o,ok een haven, \Maarvan men
nu slechts nog eenige kreeken me'er ziet. Het
stadje deelde het lo,t van alle plaatsen. die van
de zeego'lf het Zwin leefden, en met de verzanding van dezen inham te niet gingen.
Weinig' scheelde het dus o,f in 1g1E werd Middelburg weer eens verwoest, maar de Duitschers
staakten. na het pro'test der Nederlanders hun

beschieting.

Er kwam thans een stilstand in den

doo,r Vlaanderren.

De

o,pmarsch

D,uitschers versch'ansten

zich achtei: het Schipdokkanaal; van Deinze
hadden ze' dan d'er Leie tot grens. doeh moesten
deze weldra laten varen, om zich achter de
Schelde terug te trekken. Toch boden ze nog
hevig verzet, zoo,als wij weldra zullen zien.

*
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gen, kunnen we ten stelhgste tegenspreken. Malciegem, dat teruggenormen zolu z,ijn, is vast in
handen der Belgen, evenals ook Adegem. ter-

wijl

de geallieerde tro'epen evenmin verd'er in het
Leiedal een stap geweken zijn. De vij:rnd beschiet
verwoed tal van achtergebleven dorpcn, als Aal-

ter, Maria-Aalter en ander'e. Vele

vlut:htelingen

van So,mergem, Hansbeke en de gemeenten in de

vuurlinie,

Koo'r der kerk van Wo,esteii,
Onze militaire o,verheid mo,est nu dringende
maatrq;elen treffen, om het bevrijde, WestVlaandrlren te bevoo,rraden en er het bestuur te

organisceren
De bewo,ners vergaten hier wei wat, dat het
no,g o,O,rlo,g rMas en meenden nu vrij heen en weer

fe kunrren lo,o,pen. En, men begrijpt, dat velen
gejaagd waren, o,m familie en kennissen te bezo,eken, nu de gemeenten vier jaar lang als zcovele eilandiies afgezo,nderd waren g'eweest.
Men ,lacht dat met de verlo,ssing o'ok de vo,Ile,
vro,eg'erù vrijheid teruggekeerd was. Dit viel ech-

ter

teg'( n.

Onze, militaire overheid beperkte eveneens de
bewegingsvrijheid, en veel go,ede lieden maakten
eenige rlagen kennis met wàchthuis o,f g.evang.enls.

Er k'ryamen vero,rdeningsn 6,p den handel, de
inléverilg van waren.
Deze..maatregelen waren, om reden der uit-

zonderlijke- omstandigheden, dringend geboden,

alho,ewe de bevotking, in-haar o,ngedîld, oai

so,ms
eens vergat. 'foch leerde rien spoedig
er het.wr,l
nut en de noodzakelijkheid uan i.,r'ien en
schikte men er zich gewiliig in. De vrede zo,u
tro,uwenri aan ls2s bèperkin-gen en verorrdenin_

g'en vo,or. go,ed een einde maken.
ernstrg gevaar lvas de achtergeblevcn mu_
_-.,:en
nItte.

Deze 1ag o,verâl o,pgestapcld,.op
c,nder ieders bereik. Ve en ro,ofden ze. belust
hulzen ; kinderen speelden er mee. En dadelijk ho,orde men van

talrijke o'ngelukken. Plakkaten met

sprekende

teekeninl-en waarschuwden er teg.en.
In veel huizen wâs ang.st o'm de weg"gevoer_
den.

De slag aan de Leie scho,mmelde wat

heen

en weer. Ro,nd Maldegenr liep zelfs het gerucht,
dat de Duitschers teru"gkeerdàn. Dit nieri.r,r,s .r,er
sp'reidde, zich to,t oqrer-d.e g.rens, maar een kor_
responder,t meldde to,en het volgende :
u_
_,I{"t 's gisteren op het froint van De inze, tot
Maldegenr een betrekÈelijk rustige dag geweest,
"schijnen
maar alle geruchten,
.die- in Neàerlani
te lo'o,pen over een Eleinen
achteruitgang der Bel_

zijn achter het leger vertrol,ken

et)

rvorden goed onthaald en verzo,rgd, want overal
beto,o,nt men gro,ote hulpvaardigheid. De Duit-qchers gebruiken weer zeer veel burgers ô,fi rtriiitaire stellingen te mal<en. Zo'o drevèn ze u/e5gevo,erde mannefl der kust naar Deinle. om er a,.hter de Schelde te gravcn en prikkeldraad te sparrnen. En to,ch hebben diezè1fde gedeporteeide,r
gro,ote vaderlandsliefde beto,o,nd, -io,o,uis we van
velen, die de Belgische linies weer wisten te beleiken, ncg vernamen. To,en de lange sto'et door
Eeklo,o, tiok, speelden de weggevo,erden, die hun
muziekinstrumenten meegeno,men hadden voo'r de
Duitsche ko,mmandantuur't Belgische vo,lkslied
en tie 'tr4arseillaise, en. de gansché menigte' zong
eeestdriftig mee, en toren mén onderweg nog c{.n
BelgïscHe

't

vlag wÏst te, krijgen, droeg men die

hoofdl van den sto,et. De Duitschers dreven hun gevangen burgers naar treinen voor
Deinze, maar veten wisten in de algemeene verwarring no'g te orntvluchten D.
Duizenden'West- en Oost_Vlaminqen zaten in_
derdaad achter de Duitsche li.,ies veÀorn.i. fnri.
het gebeurde van dien tijd o,nd,erzoeËii"rn".rn,

aan

in de verscheidene do,rpen getiike f;il;;
_.s_
q'evo,erden die op hoeven en in kloosters";"
àn zelfs
rn bosschen verscho.len waren.

TJet' prachtig weàr. dat de bevriidine van
Brugge begunstiedre. had niet lang aaneehomden. Regenvlag'en stoegen neer en de weggevo,erden tetle.n veel etle,nde. Onrustwekkend
heersehten ziekten en kwalen.
Thans werd'en in het buitenland allerle,i staâlt-

jes over den Duitschen willekeur gemeld. Nog

een vo,o,rbeeld over Ko,rtrijk:

u De Duitschers hadden de, mannen tusschen
17 en 46 jaar gelast, zich gereed te ho'uden o,nr
te vertrekken, maar zij hadden blijkbaar zoo{veel
lraast, dat zij hen niet ko'nden meévo,eren.
ps c,pvorderinqen gedurende vier jaar tijds be
..
liepeu ro,nd 15 millio,en frank. I)e stàd mo,Ëst

on_

dr:r meer... tandenbo,rstels en do,odkisten leveren
cn \roo'rts l0 millioen liter u,'iin. To,en de starl
weer eens voorr een onmoseliik berltag u bebo,et ,
was. beriep zij zich o,p de Haagschè, kc,nventie
rnaar de, rechter antwoordt{e eenvo,udig: < l).e
lrennen we hier niet. >.
Een stadsrvilk werd bebo,et o,mrlat de bes-cners daar bro,o;il aah arme, uitqqlondercle Ita -

liaansche en Russische kriigsgevanq."n"n haclr!en
geqeven.

_ In November

'19'16

werden 1200, burq.ers uit
Ko,rtriil< overgebracht naâr cle' streek van La._-n.
van Sedan en van La Fère, om daar veldwerken
aan te l,eggen. Zij moresten 6,p 6esthoopen sla_
nen. Velen hu-nner ziin tengevo,lge van àe ellen_
clic'e hehandeling bezweken.

De fabrieken zijn leeggehaaldl. De

machines.

--

{*f "'

1616

-

1
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Belgisch lokomotief te Passchendaele dat noo,itdo,or een Duitschen kogel rverd.getroffen o'ndanks
cle veilvulclige bo,mbardementen. Het lokomotief, dat o'p de brug staat, rverd in September 1918
doo,r dten Uiik..- getro,ffen en de ontplo,ffingveroo'rzaakte de vernietiging vau het tweede.

die niet in haar: geheel konden r'vorden overgebracht, weiden met mokers stukgeslagen, en als
eud metaal meegenomen, Bij pari'kulieren werd
het ko,per rveggehaald, zelfs kunstvo'o'rwerpen'
So,mnigen verbô'rgen het ko'per in het naburige
do'rp. ,
Hetzelfde kan nren van de meeste plaatsen zeggen'
West-Vlaanderen was 76,6r go,ed als leegge-

roofd.'le

Westkapelle-bij-Brugge bevond zich
geen enkel trekdier meer, tenzij een nruilezel; deze rvas ook meegevoerd.... maar terLg komen
loo,pen. Spoedig werden er veel muilezels van 't
Engelsch leger te ko,o,p aangeboden en zo,o, kon
men weer eenigszins aan den treurigen toestancl
verhelpen.
Laten we nu eens een blik werpen op de l<rijgs-

bedrijven verder aan

't

fro,nt,

DE ALGEMEENE POLITIT]KE TOEST.AND.
Vredeshandc,l,

Oproeren

den o<.rrlo'$.

-

een verplettercndc nederlaag, den wapenstilstand

hacl moeten vraÉïen, cn ho,e dcze kapitulatie voor
dè Ccntralen den toestand ar.rgstwekkend, maakte.
l)en 1en Oktober verklaarde Ludendo'rff dat er
een aanbod tot vredessluiting mo'est gedaan $'orâen.

u Wij verkeet'en in een vreeselijken toestand u,
bekendel de o,pperbevelhebber. u Elk oogenblik
l<an zich een doo'rbraak aan het fro'nt voo'rdo'en. '
Ludendorff verbloemde de waarheid niet. Ook
in 't Duitsche leger was de o'ntevredlenheid gel<ornen en dreigde der muiterii'
Die o,ntmo,ediging zat er diep in' Het militarisme rvas te clriest geweest. En wii denken hier
aan cle mededeelingen van een reiziger uit Kor-

trijk:
u Wij

XXV.

ontslag van Ludendorff.

Ilelgië weigerde ett oo,k Clemenceau wilde van
g'een vertro,uwelijke onderhandelingen weten'
\Alij hebben reecls gêrneld l.roe Bulgarije, na

in Oo,stenrijk.

-

flea

Dcr voo,rtzetting van

Reeds op 1{ . Septenrber vro,eg een Oostenrijksch radio,-telegram de samenkomst in eén cn-

zijdig land van afgevaardigden, die vertro,uwelijke en geen o,fficieele besprekingen zo,ud,en voe.
ren oiv€r de voorstellen van voo(zitter Wilso,n.

Duitschland bo,<.1'd tevens België den vrede aan.
Indien het land verder onzijdig wilde blijven, zo,u

zijn staatkundige en ekonoîische o,riafhankelijkheid gewaarbo,rgd wo,rden.

zagen het revolutievuur stoken D! zoo

verl<laarde hij o,ns. u Hoê menigen avond waren
rve getuige van verschrikkelijke ko'ntrasten. Kcttriik laq te schudden c,nder het geweld der kano'n-

nen. Aan het fro'nt woeddle de strijd.

't Ging er

r:eu'eldig toe en qewonde'n stro,o,mden de stad binnen. Ik overdrijf niet, als ik vertel, drat de' straat
hii de halle, waar men'dringende o'pèraties deed.
rnct ltlned rr'as bevlekt.
Maar wat zagen die'gewonden? In groote ho-

tcls zatcn de o'fficieren aan het maal. De zaat
straalde van 1icht. I)e go'rdijnen waren hoog cp-

getrokken. en door de vensters keell men o'p de
nret flesschen bedekte tafels, waar de heeren overvloedige soiizen hadden. Men hoorde de
klanken van muziek, want een kapel verlustig;de
het middagmaat,

