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Oostende na derl rrapenstilstand. Zicht genomen
laatste was na de reparatier teruggekeerd, had het

gevaar, waarin ik verkeerde, gezien en was met
jan dadelijk ter hulp gesneld.
Dit zijn van die kleine diensten, die men noo'it
vergeten kan. En hoe menigmaal heeft De Meuiemee,ster denzelfden dienst aan anderen bewezen,

w'at hem niet betette steeds de beschèidenheid in
persoon te blijven.

EDMOND'THIEFFRY
Een Brusselaar, was twee-en-twintig jaar, to'en

de o,o,rlog uitbrak. Hij was o'p-en-toip een ketje,
snaaksch, vro,otijlt, vo,o,rtvarend. Hij had pas het
leger als militraan verlaten o,f hij werd bij 'het
uitbreken van den o,o,rlog terug binnen gerorepen
naar zijn regiment in het fo,rt Lantin bij Luik.
Hij werd benoemËl tort estafet-mo,to,rrijder bij her
Groro,t Hororfdkwartier van generaal Leman, den
heldhaftigen verdediger van Luik.
l)en guo Augustus krijgt hij bwel zich bij zijn
ko,mpagnie te voegen, die echter in d,en afto,cht
is zo,ek geraakt. Hij sluit zich aan bij de kompagnie van kapitein Kle,in; van het-12. linie, die
hij op zijn weg ontmoette.
In den morgen van den ?* Augustus werd
deze ko'mpagn*re gevangen g'enormen, maar hij
weet te Flerstal te o'ntsnappen, en gaat zicb bij
ziln oom te Luik verbergen.
De,n vo,lgenden dag tracht hij o,p zijn mo,torr het

I05

uit

een vliegtoestel.

êger.te bereiliên, maar de wegen zijn streng

be-

waakt en hi1 is verplicht Ho,llandr binnen

te

vfuchten, waar men hem interne,erde, maar o,p
zijn kiacht weder vrij laat.
Hij kan zich te Airtwerpen bij het leger voegen
en .maakt a1s moto,rrijder den aftocht naar den
lJ'zer mede.

Bij den aanvang van 1915 eng'ageert h1j zich
als vliegenier en weril ià Fe ruari 1916 naar het
frornt gezonden als verkenner en bommenwerper.
Maar dit was g'een werk vo,o,r zijn vechtlustig
temperament. Het moierst gaan man tegen man,
leven om leven. Men zendt hem naar de, vliegscho,o,l terug om zich als jager te, bekwamen,
Ko,mmandant Jacquet zeg't van hém dat het
begrn van zijn vliegerschap zeer bewogen was.
Hij vo*elde een zwak om in de grachten te landen.
Eern avond k-wam hij in den lichtwerper terecht
dre, te midden van het vliegplein sto,nd. Men o'o,rdeeûdie

dat h)j eeî zeer o,ngetut<t<ig element vi:o,r

de waarnemers

\Mas.

Âl deze redenen stemden de legerleiding' er
hem'tot jager o,p tq leiden.

up

to,e

dien sto,nil vermo'edde niemandl welke ko,st-

bare aanwist 'fhieffry vo,o,r dit wapen uitmaken'
zou, want menig torestel had hij reeds gebroker,
en ik herinner mij een plaat van een o,nzer vrjt

den, Teddy Francho,mme, Thieffry vo,o,rstellend
te midden van'een kaport machien en daaronder
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in hooge spasme en het krakende neervlijen
van cen vlo,ek.

mo,nd

Âlle,s klo'pt zo'o, mo,o'i in de oppervlakkige ruw'
heid van jant zijn durf, zijn o'nvervaardheid,
sto,utmo,ediâheid, io,ekeiottfie,id, zijn popuiariteit,
zijn o,ngeho,orde bijvalien ; dat gaar.rde en 1o'o'pende van iede'ren dag, <lp en af, met wisselingen

van weinig en veel geluk i dzit innige,, specifieke.
uiterlijke dat Jan to,t Sinjoo,r kneedt en barkt cn
waaraarl do,or gansch tse1gië als een bloedrood
r-nerk zijn naam ( Antwerpsche duivel ,, hangt.
Toen Jan nog ter piste reed, in .,vreede botsèn
voorbij u sto.orf, recht voor zich starend zrls do'o'r
hypn.ose geslagen, steeds al maar doo,r, gal hij

zich in de bezo'nkenheid van zijn waaghalzencl
mperament. In den schro,eisto,rm van tachtiil:
ho'nderd in het uur deed hij aller harten klo'ppert
en niemand cile niet dacht en wenschte: u 'k \\'o'u
clat jan won D.
Perso,onlijk heb ik rnenigmaal in mij ecn g'roote
sensatie vo,elen komen, iets dat me deed ko,ud
worden tort in i[en
van mijn haar, toen ih

te

vo,o,rbij zag stuiven in de' ontJan a1s een bo,lied "vortel
zettende kramp van zijn aangehitsten nro,to,r en
to'en ik hem den draai zoo bevallig zwieren zag
of hij ter menuet zwaaide,, maar -clriester in dÉ

Erftnon.1 Tirieffry.
't'hief
sto,nd geschrevert : (
Belg naar beneden ,,.

fry haalt ziin ncgenelor.r

D-en 7un No,vernber deed

hij zijn

eersten u loo'-

ping > wat hem voor acht dagen in het kac-ltot
bedenktijd gal.
Den $u" December 1916 besteeg hij de eerste
niaal zijn jachttc,estei en een zijner eerste vluchten
was vo,or J3russel, rvaar hij zijn ouders en zijn verloofde k'*'am bezoeken.

'lhieffry behaalde iû oven'"'inningeu.'l'cen

r.verd

hij g'el(wetst 'It gcvaltgen g'eno'men den 2iluo

Februari

1918

Tweernaal slaagtle hij er in te ontsnapPen, do'ch
werd telkenmalc gevat. Zijn bewalcers slo'ten henr
to,en o'p

in het cliepste hol van de vesting Ingold-

rtad, tot hi.i na den wapenstilstand

losgelaterr

rverd.

JAN OLIESLAGERS
Wie l<ent derr Atrtr.r'erpschen duivel nieti'
G. I{aal schreef over henr, to'cn een- vlieger tc
H"b"k;; een cluikbotl't I'ernielde, rn'e1ke heldenrlaad men aan Ian to'eschreef :
mo,oie Antwerpsche natuurkind, o'nbe"-put
\À'ust van bo,ekenliteratuur en kunstideeën, dat
,,o,oit a"htet een vlag der intellektueelen liep'
maar zich evenu'el gaf n.ret lijf en me't ziel aan de
groo,te impulsies vân geno't in 't jagend tempo
iur, ,or.ttà. motors en vân stormende ijito'chtelr'
Evenals a1le Antiverpsche j<r'ngens zich gevcnd

:ran een ongeschoo,lde, artistieke uiting, aan de
lcsse moo,ihéid van een lijn, aan de bevalligheid
\':ln een draai of een zwaai. âan een houding, een
q lbaar, een oo,gslag, ee'n ve'rtrekken van den

ontzetting van zijn sto,rmlorop.
Ik zag _ Jan een-s, drie meter ho,og. bo,ven z"n
o,nthavenden, van hitte gesproing.en motor bo,tsen,
o.m-en-omr draaiend in de ganscher lengte van zijn
lichaam,
4, lij deed heizoo, gracieîs, zoo, als
een,artist, dat ik o,nbewust riep:-u Bravo,,
Jan ! r.
Die o,nkwetsbaarheid van Jan is oo,k een zijner
rno'o,iste partikularite'iten en verder zal ik gele.
genheid te over hebben om er orp te wijzen.
Ais Jan in woede uitschiet o,m te verdedigen
rvat hij het zijne noemt en recht is en rechtvaar-

dig,

d:,rn

lian lirj zijn

sto,rmvloedr zoo, moo,i, zoo

ccnig moo,i laten neerg'otven, zoodat men weder-

om o'nder de beko,ring van zijn woo,rd geraakt,
dat rijkgekruide, kleurrijke, malsche Scheideoeversche v/oord.

Jan's ho,uding op mo,tor, in auto, en vliegtuig
heeft altijd iets perso,o,nlijks bevalligs. iets .dat
l>o,eit of beko'o,rt. \,-oo,ral o,p zijn mdt<ir kan hij
het
aanleggen, dat men hem van in de groo.te
-zaa
verie
herkennen kan aan de moolie ronditig lrut
zijn rug en het karakteristieke vooruitste."kende
van het hoofd. In zijn Bleriot kan men hem
onmidde'llijk. aantoionen. Kop en rug schijnen in
een eivo,rm met de teekening van -ijn vliegtuig
g'emo,uleerd.

't Is o,ver Jan ciat it< thans wat vertellen wil,
van den luidruchtigen Antwerpschen Jan, vol
jovialiteit en uitspatting, abnormaal van de
groote lovenslijn afwijkend, maar steeds een
[ro,o't kind blijvend, trouw en oprecht, o'ffervaardig in het opperste o,o,genblik, met de edelheid van
een held.

He'lden yin<len in zulke zielen hun o€rkracht
en uit den overvlo'ed van zulke rijker gemo,ederen
o'ntspringt de grootschheid eener daad.
Denk maar eens aaî Gavroche, in Victor

Hugo's u Misérablers r,.
Tijdens €€n suggestief gesprek tusschen eem
AnEwerpenaar oF een van Bruseel over den rijk-
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beho,eft er eeq akkumulatie om

tot uitbarstiug

te

iro'men.

Zo'o'n persoo,n lvo'rdt dan een fiktie. De talenschat, db verzameling van r,vo,orden in den rijken
voit<smond u'o,rcit v'ergroot. De gestalte komt
naast den naam; l-ret harte rverl<t naar buiten
îangs mond en oog'.
Hoo,v1 rlsn het gekende gerucht van een vliegtuig, dan gaan de kinderoogen naar de lucht, vingers rvo,rden on-rhoog gesto,ken en nten ho,o,rt het

doo,r de strate'n l<linken :

u Olieslagers ! Oiieslagers ! u
En lvc,r'dt het ranlic, slanke vliegdingetje claar
ho,og, boven den Onze-Lieve-\"ro,urvento'ren clan
,rog dt or cen andcr l)estuut'd, tot.h moct lret irr
tlen vo,lksmo,nd {jliesl;rgers he,eten. Zei ik niet
dat Jan een Antwerpscher merlcwaardigheid is, die
zwceft ho'og'er cian al dc ge,'r:curven der trc'tsche
Fizrvenstad en is hij in hct volksharte o,ok niet de
verperso'o'niijking van mc'ed en durf, de aviate.ur
cler aviato'ren i,

Lvenwel sto,nd Jan vodr de o'ntwikkeling oer
vlregkunst reects ciiep rn het teeken der volksgunst.

Daarvan werci
1909, op

't

ik bewust toen in

No,vemûer

V'v'rlrrlksche plerin, de eerste openbare
viregdemonstraties werden gehouden. NIen sprak

nrct zeozeer van baro,n de Caters en Rougier,
dit o'o,genblik reeds hun spo,ren op de
aziuren velden hadden gewonnen, maar van Jan,
in de aviatie nog onkundigen, o,nbevo,egden Jan.
..- Olieslagers gaat vliegen ! ro'nkte het in de
clre o,p

Jan Olieslagers.
dom eu cle nrerkrvaarc'ligheicl vatr huti u.ederzijtl'

ik de eerstq, ten einde r'aad, en

sche stacl, hoo,rde
als o'pperste àigunlent, er zegevierencl uitïlappcn

I

*--\Vij, r'vii hebben dan nog r:nzen Jan Olie"
slagers I Die hedde gij niet, hé'i
't Was een mo,kerslag, waarbij 't Ketje pat

bleef. Aanvankelijk bekeek hij den Sinjo,o'r oncler-

hij zag dat het dezen ernst
gaf hr1 het op en verlo'ren.
Zoo is 't. Jan's po'pulariteit is een der Anrr,verpsche merkwaardigheden. De vo,lksziel kenr
heln een o,nge,ëverraarden rijkdonr toe en gaat er
prat o'p efl, zoa men in den Haag een der straten
naar dren be.roemden aviateur dl6,pte, zoo, kan
men g'erust verzekeren dat Oliesiagers' po,pulariteit in zeker wijlcen onzer stad evenwijdig als
rfie in de Nedeflandsche ho'fstad lo'oirt.
Waaruit Jan deze betro'k, weret ik zo'oi precies
nlet. Er zijrr urtgangspunten en tegemoetko'mingen die een effektieve kracht bezitten. So'mmige
individuën o,efenen in kle'inen o'f breeden kring
een onlo,ochen6aren invlo,ed uit. In de geschiedenis heeft men zulks meermaals l<unnen vast'
stellen. 't Zal met Jan o,ngertwijfeld ook zoû, v€rg,aan zijn: afwijking van het ge'doe van gewone
menschen, brutaliteit to,t het plegen vâr een

zo'ekend, maai to,en
r'vas,

iliaaii, waarbij van anderen een bovenmenschelijke
moed wo'rdt vereischt. een ro,ekeloosheid om zich
te doren o,pmerken en lief ts krijgen.
Trouwens, het vo,lk is een gro,o'ttind..le uiting
van zijn wezen is impulsie,f en intuïtief. Onbehende en geheinrzinnige stro,o,mingen do'en het

schokken 6n 6,pbo,nzen en

in liefde als in

haat

\'(JtkswijkeTt.

Dat werkte beto'orverend en deed gansch de, stad
naar dE Wester-vesten lo'o'pen,
Jan sto,nd aan z\jn Blério,t en spande al de
krachten zijner duivelsziele in o,m zijn Anzanirltoto'r in gang te krijgen, die op het Punt sto'nd
..;ijn ro'ern te doen tanen. Maar zijn vertro,uwen,
zijn .hoop rvaren hem tc grif en beschaamden
ailes wat aan vo'ortvare'ndheid en ondernenringswaanzin in hem deed klo,ppen. l{o,ugier won het
rvereldhocgterekord en steeg to,t 270 meter. Hij
vlo,og tijderrs dle o,ntrc,erende dagen 101 kilometer
lang. Oo'k Brégi vlg'c'g, Nlo'lo,n vloog, en de
Lodiac narn Pr ins Albert mede ô,p een heerlijk
tochtje boven de proviricie ; maar Jan, Jan 't lukte

hcm eerst niet, en een sprong in de lucht
slo'eg zijn machien stuk. Do,ch er werden in die
ciagen en op dat plein zc,o,vele teleurstellingen
g.eleden dat J an's verdriet er nâuwelijks werd
gete,ld.

' Echter, op Allerzielenavo'nd, na een zoeten dag
van warmte en van heiligheid, to'en de schemerrng âls een grijze zang civer de uitgestrektheid
.'an 't plein nrlgde en 't vo'lk reeds naar de stad
iîeerde, klo,nk plots 't gedalcr vztn een mctor en
zag' men in cle grauwhe'id een reuzenvog'el \4'ieken. Bij 't necleidalen stecg de vlieger er uit en

o,ver 't plein rn hee'schen trio,mfkreet:
,, il< heb gevlogen'l Ik hetr gevlogen ! ,
't Was Olieslagers, die, gek van vreugde, blij
als een kind, ioo,pend over en weder, lucht gaf
aan zijn tro,tse en zijn vreugde.
Die sprong in het Ïjle was 't beg'in van Jan's

"t

-k1o'nk
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Ko'ningin terugkeerend van een viiegtocht.

verheven lo,opbaan. Hij, die zoro, gaarne onder de
menschen verkeerde,r in de oude en in de nicuwe
herbergen garsten en ander parelend vocht
dro,nk ern morppen tapte to,t der zcn in Gods go'uden

s,:he, heclt âern zijn weg' voorgeschreven waar

hemel o,pwielde,

doo p.

hij zau zich thans boven

lieldc i'oor Land en Volk a1len riep.
L-)uch ik wo,Ll or/er Jan l:ertelieu.
Het r.luchtje op .Allerzielendag was Jan's lucht-

die

t'e C)zan, in Afrika, heeft hij zijne eerste rampen te aanscho'uwen gekregen. Jan vlo,o,g daar
enkcle sto,nden, to'en hij dalen mo,est om iets aan
zijn moto,r te herstell.en .'t \'olk dat. uren lang

menigte verhetten en zweven en genieten van den
o,ngekenden ro,es der luchtbedwelming.
Ik ken Jan niet innerlijk. ik heb hem echter
ho,nderden malen o'p vliegpie,in en wedstrijden g'e-

zien en menigmaal schreref ik mijn -impressies,
't zij goede of krrtische over hem, zo,nd,er dat iic
hem o,o,it he,t w-o,ord to,erichtte,. Ik zag en luisterde,
bekeek zijn doening, glng zijn handelen, zijÂ
bewegingen, zijn manier van werken, .r.an lachen
en spreken, zrln opstijgen en zijn nederdalen na.
Ik ho,o,rde zijn tuchtig Antwerpsche woo,rd, zijn
nolnchalance, zijn kalme o'pme'rkingen in o'ogenblikken van 't ro,ode g'evaar! \Manneer de dood met
een snelle bewegrng zijn schralen arm naar hem
uitstak, to€g:reep, maar miste ; zijn buitenge\\''oo'n
luchthartig o,pnemen van voiorrwaarden en levenstorestandçn, en, ik kan u verzeke'ren dat dit alles
het bestudeeren waardl was en de mo,eite overbetoio,nde. Do,ch ik heb in Jan o'ok iets gezien
wat zich langzame,rhand' zo,u en morest o,ntwikke,len. Schranke,i na schrankel rrerd in hem een
ketting vastg'elegd die hem den ernst, he'i ge'
wichtige, de do,o,r en door dierp gevoelde_opvatting van een ro€ping zo,u do,en bevatten. Er was
echler ee,n o'o,riog no,ordig o,m deze helderheid in
zijn ziele te doien o'penblo,eien en hem te brengen
in het heerlijke licht dat he'den o,mstraalt. Zijn
ongekunstelde in6o,rst, dat natuurlijke Antwerp-

naar een vlieger had gewacht en uitgezien,
dat clcrcrr dat lange wachten korzelig werd en
-

dacht clat die Antwerpsche kwâjongen het voo'r

,de grap :r:rnlegder, ijlde o'p Jan tore o,m hem een

duchtig pak Afrikaansch slaags te geven. Maar
daar stoof f an op in al de, ellendei van zijn Ant..r'erpsche kr,vaerdgeluimdheid en schotd de nijdigaards zoo, hevig in zijn blo,emrijke Sinjo,rentaal
uit,. dat cleze vo,or den sto,rtvlo,edi bezweken en

aftrokken.
'lo'en der mortoir rn o,rde was ,vlo'og Jan over het
einctreloo,ze landL, zweefde twintig minuten o'qer
zere, verlo,o,r toe.n de- go,ede richting, vo,lgde een
sneltrein, maar geraakte verder in het land ver,
drvaald, to't hij bij een ho,eve te Calmel nederkwam. De aldaar arbeidende Arabieren brachten
hun bro,nzen lijf in zekerhe'id voo,r de verschrikking van dien krvaden geest, do'ch weldla zag
men de do,o,r go'dsdienst o,pgezweepte -mânnen

met vork en riek ko,rr-len aangeloro,pen om dien
€poo,ten duive{ vo,or altijd o,nschadelijk te maken.
Jan's schelden hielp ditmaal niet. Alleen d,o,or tusschenko,ms't

van den bo,er, ee'n

bracht hij het er heelhuidsch af.

Franschrnan,

Den daaro,pvo,igenden Zond,ag was Jan zich in
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Luitenant George.

't ve,rmaken en trok figuren, zoo'als
hij in zijn tijd, rn zijn vro,o'lijken tijd_ter kindettuin, nog haô gele'erd en gedaan. Daar kwam
de iucht aan

d,e

Antwerpsche jo,ngen lo's, die lee'ft in een artis-

tenstad en

o,nberuirust

den invloed van 't

mo'oie

o,nderging. Hij cirkelde en tore'rde to't dat het in
geheimzinnrge le{ters in de o,nvervaagde diepte
ctcr he,melen geschreven stond : Jan Olieslagers !
Jan had het gedaan met de plechtigheid van

ee'n kind dat een nieuwjaarsbrief schrijft : Jan
Olieslagers I Die Vlaamsche naam in gouden letters in de blauwzo,nnige Afrikaansche lucht ! Wat
trrlde hij daar moo,i en heilig en tro,ts in de ver'
beelding van den Antwerpschen jongen.
Juist legde Jan een krulletje o'm den naam, toen
de rechtervleugel een telegraafpaal raakte en het

ding kantelde en zijn naphte.inktpo,t in brand
slo,eg' en Jan, droo'mende

aviateur, vol schrc,eien-

de vlamme'n naar beneden wierp. 'fo'en kwam de
l)o,od wedrerom uit de vaagheicl van zijn alomaanwezigheid o,pduiken, grecp toe, maar de Antrverpsche durvel keek hem grimmig in 't €ieiaaT

en... lachte.
Ik ziet thans lan o,p het uitgestrekte vliegveld
r.an Betheny, bij Reim-*" 't Is een gro,o,ter dag in
Frankrijl:. Olieslagers had het afstandsreko,rcJ
van Farr:lan van 232 kilc,meter reeds in der eersie
dagen geklo,pt. l,abo,uchère had het .[an n'ederon.r
e'egapt met !.lQr l<ilo,meter.
'l'ot hierttr,c rv;ts an gecl I'itvo,ri irr I,'rrrnkrijk.
.f

r,rllar veelecr- cen ( quantitt( néglig1r,:rhle >, ienranr'l
die :riet op Ërarrst-he iecst rvas geschtrcid, . urr
petit Belge rlrroi I r,.
Die negeelrng zou Jari lren:,tflrt-r,rstclcn. Hij
klo,pte dle rekords van sntrlhcid, r':rn 1.ijd, van

lengte. Alleen \.'l<.u.:rne u'c'n het met zijn ko,rt
vliegtuig en zijn rnoto,r r.an lQg paarden in de
kle,ine afstzrnclen o,p hem. .[iLn bleef van af den
dertigsten kilo.meter de, baas in snelheicl en opeens orntstc,nd groote be,langsterling' voa,r den
Sinjo,or.

Daar ging de laatste dag. Jan hti gezworren
vier urgn en 37 mrnuten van Labo,uchère re
iilo,ppen. Ziln weerstandsvermqgen prikkelde
bem. 't Was rmmers niet mo'eilijker vijf uren in
een vliegtuig dan olp een mo,tor te zitten. En daar
ging hij. Een uur, twee uren, drie uren, vier
uren, vijf uren dertig, veertig! Enfo,ncez Labo,uchère ! \:ijf uren. Jan had geerr lust to,t dalen.
Hij zou gansch den dag en den nacht dlraaie,n toû
zijn laatste brandsto,f in ro,ok was verg'aan.
De jo,nge meisjeso,o,gen gingen naar omho,og,
blerren aan 't vliegtuig hangen, mannen, o,uden
cn Jo,ngen, kenners en liefhebbers, g.een een was
er of zij keken Jan vriendelijk na. Men vroregelkander zijn naam, men riep herm iede,reren torer:
c1e

can Oilislaegairs !
Jan lachte, 't kon hem niets, irr 't geheel niets
bo,mmen dat men 6em tiewo'nderde, maar hij
Iachte met dien man daar benerden dier telken-

.f

rnale, to,en hil he,m voorbijvlo'og, dê to,ng tusschen de tanden en onderlip schororf en o,p den
onesthetischen bult eeî zware,vuist leg'de.
Dagbladschrilvers merkten het op en vro€gen
clm nian wat o,f dit teeken te beduiden had. Deze
antwo,o,rdde eenvo,udig in zijn Antwerpsch : uBoou
ne nvre tenze ! Bo,o,nenvretenze, allemaal ! >
Geen enkel jo,urnalist ko,n uit de wo'o'rden wijs
en to,en een hunner verslag over dit korte intervier,v in de krant gaf, le.ek dat Vlaamsch wel op
r:e

rr Russischen vlôek.

Vijf uren en dric.minuten blee,f Jan het. uitho,uden.
-'t Sluitingsrrur u'as gel)e,ld. to,en ko,n hij
be'neden komen cn er
_

eentje gaan o,p zetten ).
Te Stockel zou J:rn met verscheidene vliegtuigen aan Cen strijd deelnemen. Hij wilder o'ok
aan zijn landgenoo,ten laten zien wat een < petit
Belge u vermocht. Het terre'in te Stockel is rul en
kle,iachtig, en Jan had aanvankelijk veel moieite
oLm te < demarree'f en , orf naar beneden te kornen.
Drie vliegtuigen hacl hij reeds verhakkeld en 't
scheen wel dat Lanser o,f ,Quinet met de prijzen
zouden gaan,.. 'r'liegen. ,Maar te e'lfder ure.kwam

-". I ti'it)

-

.

l)e Ko'ning

o,ndcrho,uclt zit'lr nret rrrrze \/liegeniers

voor Jan nog alles in den haak. Hij zette geweldig door en zekeren dag was hij reeds een paar
uren in de hoogte, toen hij doo,r gebrek aan o,lie
verplicht v/as te dalen en hierbij het rasterrverk
onzacht met den grond in aanraking krvam.
'Io'en hij oipsteeg en zwenken wilde, was hij ziin
tuig niet meer meester en vlo,o'g'hij als een sto,rmwind een groep hr+izen te gemo,et. 't Was een
vreeslijk oo,genblik, Jan vo,elde het. Met borvenmenschelijke inspanning dwong hij zijn roer te
geho,o,rzamen en wierp zich met do'nderend ge.
raas naast een muur in het struikg.ewas.
Alles splintetdle, scheurde, werd aan stukken
ge'hakt. Een parr jo,nge boomen van een trvintigtal centirneter dikte, werden te midden doo,r-

gebroken, en voor dle zo,on'eelste maal maakte de
Doo,d zijn mcede g'ebaar
he'm. Maar Jan bleef

'âar
Ïen minuten later zat hii in een ander vliegtuig en kon den rerlo,ren tijd inhalen. Toen kwam
de sto,rm in vio,lette wo,lken van toio,rn 6,pzetten,
slo,eg den armen Quinet mo,rsdo,od tegen den
grond, buitelde Lanser het o'nderste boven do,ch
deze ko'n zrch nog te gepaster tijde richtàn. en
joeg
-ïan Olieslagers in pijlrechte daling naar
o'ngedeerd,

b-eneden.

_ Jan bevond zich to,en zesJro,nderd meter hoog.
Il< heb ziini lijnrebhte., storrte. onvergeliikbare
Frinteling gezierr en hoe hij zich met ÉovenmenscFeliike kalmte uit de wervelwinden lo,srukte.
FIet was misschîen het sto,utste stuk <jat Jan o,o,it
uithaal{e.

,i]i

't Blijkt nre otrno.oclig \:erdere bijzo'nderhedet
te vertcllen o,r'er al de vliegmeetingen die Jan
bijr'voonclt: en \tr'aar hij door zijn sto,ute vluchten
ieclereerr verbaasde.

Op het l'liegr-ekl van St-.f ob had hij twee lo,o,clsen, zijn bcicle broeders n erliten <laar, jaar in,
jaar uit. Een clezer, NIax, is zelf een zeer bekwaam vlieger. Jan kwam er dagelijks per auto,mo'biel. Het is menigmaal gebeurd dat Jan, na
een stormnacht, met vrienden een wedding aanging, naar St-Job ho'lde, in den vroegen zormer-

ter stede wakker mo'to'rendc
en olp 't gestelde halÎ uurtje over de ho,o,fderr
rno,rg'en cle menschen

zijner kameraden heenvloog.

Er r:':rs geel feest, geen openbare plechtigheirl
o,f .[an sta]< er zijn vliegmachien tusscfircrn err

6rar,ht vztrr clen ho,og'e het eeresaiuut. Bengel Jan
werd r.:rak een engel Jan.
Door 't verto,even in hoogere sferen en besciraafde l<ringen, krceg Jitn sjieke manieren. Hij
nanl g'raven cn barcns onder den arn o'f hij zelf
eenmaal in âerr adelstand zou verheven wo,rden
en, rvij mo,eten het zeggen, 't ging Jan go,ed af.

io,en Chevillard zijn omkantelende to,eren uithaalde en Pego,ud de wereld met zijn kunsten
bereisde, schudde Jan het ho'o,fd voor wat hij
halsbrekerijen no'emde. Ik zelf ho'orde hem Che-

villard persoo'n1ijk voor een sublie'men 'ivaaghals
en nraanzinnige uitkrijten, maar op denzelfden
stond slo,o'p in Jan's ho,o,fd het plan om deze
Ievensgevaarlijke perten no'g te verfijnen en te
c,vertreffen. Een heelen tijd ho,orde men niets neer:

.

-
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vo,elen. vo,elen. En wij weten dat uit dat boek
een dag, als de veriijzenis, de o,ude liederen zullen
opklinken en ons zullen do,e,n weenen van liefde
cn dankbaarheid voct allen die zich voor ons hebben gegeven in het he ilige teeke'n veLn den Dooci.,,

vari hem, to,en rn€n o,pe'elns vernarù-l dat Jan rn
Januari 1914 op 't Wilrijkscheplein den u boucie ,

zo,u uitvoeren.

. En in de scherpte van dien vreeselijken vries.
tîag_heeft Ian het gedaan, luchtjes, fraai en moo,i,
als een puik artrsl,zoo, als een nette marnzel die
bevallig o,mdraait om de keurige ro'kjes te laten

zleî.
Na d'ezen dag zag ik Jan boven St-Job menig
uurtje wijden ter votmaking van zijn halsbrekerij.
Ze'keren dag zag ik hem met den ko'p o,mlaag
;;achtjes vallen als iomand die zijn machien niet
meer meester is, en liep ik rood van angst naar
het plein waar... fan al-netjes in zijn aula zat en
wegreed.
. ùp
Schootenhof , vo,o,r een liefdadig do'el,
r:enige dag;en voo'r het uitbreken van den o,o,rlog,
Eeeit Jan o,ns dan een staaltje van zijn verfijnde

kunst gegeven: FIet r do,ode blad > heette hij het.

Krrnkelend, kro'nlieiend, zwaaiend,

zwevend.

zrvierend, traagjes, met het windje stoeiencl evenals het vallende, spelender blad, even sierlijk, dar-

tel, huppelde en danste Jan's Blerio,t doo,r dc
iucht.
.f an, riep Dr Thierens hem, to,en hij
-- Jan,
geclaald
wasr fo€, ge jaagt ons het kippenvlee,sch
op t 1ijf. en gii staat daar zo,o, kalm, zoo, kalm'.
Och, do,[<ter. er is daar boven niet het minste- g'evaar, antwo'o'rdde, Jan, terwijl hij zijn zweet

ldroogde.
Onbewustheid ? Onto,erekenbaarheid ? Of sulr!re.rne uitsp_atting van een bovenmenschelijke
a

rnt,l<eloo,sheicl

-|an

?

heeft me een dag erg

o,n1r

c.erd

en

zeer

s-i'rnpathiek voro,r hem gestemd. Weken lang 1ag
hij met een ziek beep in Sr-Kamilius. Zooaâ tij
er. uit mocht, liep hij naar St-Jo,b, spro{rg in ziji
vlreg'turg en van uit de horogte wierp hij naar de
zusters, die hern zo,o' mo'ede,rlijk verzà,rgà hadden,

tuil ro,zen. Jan gaf hiermede een
. haÊs, mererr dan o,oit, rijst h'et beleld van

een zwâren

l.icetie van zijn Farte en vâ.r zijn go,ede ziele...
-i

Olieslagers in ile oogen van het volk. Breed-uitrrapperend vloog zijn naam do,o,r den lande. Het

r-olk houdt van moed en van ko,enheid. 'Werke-

liikheid en legencie hebben Jan tot reuzengestalte
uitgelijnd. Aan etk groo,tsch feit u'ijdt het vo,lk
ziln naam. Een-diepe o,ntro,ering grijpt allen aan,

wanneer o,nder het gebulder van kano,ns een vliegnrachien ve,rschijnt.
Zijn naam, alleen zijn naam ko,mt o,p aller lip-

pen en geestdriftig begroet mên den duivel, die
zijn oude stad niet kan vergeten en haar tro'urv
blijft to,t in den doo'd, met de groote, brandende
liefde van Antwerpsch kind.
't Groote bo'ek der ge'schiedenis en des levens

-

En inclerdaad, het bo,ek is voo,r de geschiedenis
ger'r'orden en wij vinden er de heerlijkr:
bl:Ldzijde in aan Jan gorvijd.
l9l4 ! De o,o,rlog ! Jan aarzelt niet. Op den eersten stond biedt hij zijri diensten het vacicrland
a;rn. Hij, \rlaamsche patrio,t, zal zijn kunst en
i.ijn leven in den dienst van het vaderland stcliscc',penc1

''

1en.

Hij is er mo,edig en onderscheidt zich.Hij klimt
\-an rang to,t rang en is rveldra luitenant.
Sinds 1916 r,varen rvij in hetzelfde eskadril. I1<
heb .hem gewo'o,nlijk aan het werk gezien en van
tlae tcrt dag klom mijn ho,ogachting en bewouclering vnor hem.
Hij behaalde zes overlvinningen en is ongc
trvijfeld onder o,ns allen degene, die de nreeste

gevechten heeft geleverd.
Hij bekwam de vo'lgende o,nderscheidingen

Ridder in âe

Rclgi'sch 66çl6,gskruis

;

Russische order van St-Stanislas ;
Ridcler van het Fransche Eerelegio'er"r;

Fransch Oo,rlo,gskruis.
der to,eko,mst zal men steeds 6,p fan Oliesl:r
gerrs rvijzen als een too,nbeeld van wilskracht en

In

stc''utmo,edige o,nverschro'kl<enheid.

Hij was een
hij voo,r

cler ouclste vliegeniers,.nraâr steeds is

cle jongeren geweest een \/aardig. leermeester, een
vo,o,rganger in vaderlandsliefde en in d4pperheid.
,Eere zij hem.

A. VAN CO:I]TI{EM
To,t hier verleenden wii het woerd aan luite
nant Van Cotthem- maar laat o,ns thans mededeelen wat de gekende spo(tredakteur Langenus
ovet Van Cotthem zelf schre,ef :
u Van Cotthem is een jo,ngen uit Vlaanderen,
hij werd te Okegem, nabij Ninove. gebo,ren. o,o
c,udejaarsavond l8gû, en kwam als een sterkc
l<leuter een gelrrkkig huishouden, waarvan het
hoofcX een Vlaamsche pachter was, met zijn bto.
zende wangen verlevendigen. Als een jongen van
te lande paarde hij een klo,ek gestel en èen uitzonderlijk vlug'gen geest, wat alras blijken zc,u.
Tot cp den ouderdoim van 11 jaar, ging hij ter
rcho,le in het Bisscho,ppelijk Co,llege Jan-Ninove
en mo,est dan aan den arbe'id, want geldelijk had_
den zijne ouders toen mo,eiliike dagen tà doo,rlrzorstelen.

ligt

De kleine knaap ging aan 't werk iederen
vân 's morg'ens zeven to,t 's avonds acht uur.

r-an bewornde'ring, vrees en van liefde. Niet de
bladzijden 1ro,1 go,uden licht en niet degenen vo,l

zeldzame wilskracht, nam

thans geslo,ten, de eigen perscc,nlijkheid van
Jan is vervaagd in de geheimenis. M/ii kennen
niet de blad'zijden die o,ns zullen do,en sidde,ren

kille schad'ul,v.Niet deze die o'nze harten met hærlijken blo'emengeur zullen ..'ervullen o'm de glorie
der o,po,ffering, no,ch degenen die ons to,t den
joode zullen vernederen.
Wij kennen niets, vernemerr niets. maar wii

:

Leo,po,ldso,rde;

d,ag

Dcch Van Co,tthem, die bezield was met een
elk <,ogenblik te baat
o'm zich op de studie to,e te leggen. Alzo,o, leerde
hir', hoe wo,nderbaar het ook schijnen kan, de mekaniek tot in hare kleinste bijzo,nderheden en zonder.de minste hulp. No,o,it had hij een pro,fessor.
no,oit werd hem ietwat gewezen. Als in 't vaderhuis elkeen ter ruste lag, kwam Albert stilleties

-
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Nieuwpo,o,rt, zicht geno,men

't

bed

uit

bij het bevend licht eener kaars te
En als hij nu Fransch spreekt en

o,m

studeeren.

-chrijft als de beste, daï ko'mt dat uitsluitend door

in die dro,eve jaren menige nachtrust te

hebben

opgeoffcrd.

In 1910i werd de lo'ting afgeschaft, en miliciaan
.':rn dat jaar, werd hij opgeroepen en bij der kara.
rin i ers -wielri jders ingede eld. Zijn zacht karakter,

zijn teergevoelig hart

eigenschappen steeds

- jeugd hadden maakan hen die een mo,eilijke
ten hem spo'edig den vriend-zijner oversten,
die
rem ç'zrardeerden als een uitmuntend go,ed sc{:aat,

fccn hij 't leger verlaten had en pas gehuwd
u'as, lilv:rm 19i4 hem weer onder de wapens roe ::r.r. A1s moto,cyclist aan het Groot-Hoofdkwarr,:r verbonden; hari hij menigmaal missies van

'

-iirouwen uit te voeren. Zoo mo,est hij in

de

-i''rrt r-an l'emsche eene ruitcrij-patro,elje opzore'
. : l cfl bevelen overbreng'en. Na zijn o'pdracii
:'-.'r.rld te hebbetr, snelde hij over een weg waar
:-: l,ts de Iluitschers, links de Belgen lagen. Ile
.- geis rlogen to'en c,no,pho,udend o,m hem heen
.

-:. hij rias

zoo,

gelukkig hee.lhuids lveer te kee-

'l-cen het Groot-Hoo'fdkr,vartier
te Houthem
:;.i. \\-ou generaal \\rielemans een nieuw ritauf-.:: ::, verkc,os Van Co,tthem, die aÏs mekanieker
.-.:: iekencl stond, De'ze oieuwe plaats beviel hem
:--.- Hii u-as cle vo,lle lucht g'ewoon en het span:-.-te ran het leven aan het fro,nt.

uit

een vliegto,erstel.

'l'erug wou hij naar zijn mo'to,rfiets en zijtr reginrent, o,m weer gansche dagen langs d;ert weg
te sno,rren en van nabij te hooren het geu,cldige
celuid van den oo,rlog. Het werd herm niet to,e"
gelaten. Doch juist in dien tijd bego,n de legerleiding alle aandacht te besteden aan het vlieg.
\'vezen en aangezien hij reeds vro,eger, l.rurger
zijnde, trek had om vlieger te worden, doch to,en
geene geldmiddelen had, was dit eene go€de gelegenheid en hij vro,eg zijne verplaatsing naar de
viie,g'schoo1.

\\Iel raadde generaal \,Vielemans het hem af
doch
Van Co,tthem had immers vro,urv en kind
ten slritte mo,cht hij. En to,en hij in 1915, -b1;.j om
r,va-t home'n zc'u, in rle vliegschool kwam, wachtte
hcnr claar nieur've smart.
FIct r,iiegwezen was in die dagen het monopco,l
rier rijken, en hij, de simpele so'id:iat, de gt.wone
r'iaanrsche jo,ngen zc'ncier ge1d, kender cr'. nie,t
c.,rn dc behandeling, doch mo,reel heel wat Irjden.
In het rverk "en il de studie z:o,cht 1.rij troc,st cn
nallrv een maand later vl<itlg hij a1s de anderen en
nog ecrr maand vercler rvlrs hij her-r al1en de ,tzrits.
Naarmate zijn vaardig'heid, stceg o'o'k de vr rendscl.rap der andere lcerlingen die hem spoed.g a1s

hun nreerdere erkenden.

Begin Nl:rart 1916, was o'nd'erluitenant Van
Cotthem de eerste Be'1g die op jachtvliegtuig naar
5et fro,nt toog. Hij kende er de gro,o,te eer o'p 10

Jun'ï van ditzË{fde'jaar de, eerste Belg te ziin die
êen Duitscher neerschooit, geen rekening geho'u-

-
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king met een albatros, een,groote ,zware vgg':i.
De stutlatten tusscheri de vleugels van zijn vliegtuig werden do,on: den scho'k gebroken. Zijn trveedekker rrerloor het evenwicht en net als een vogel
wien men een vleugel afschiet, viel hii als gebro,ken neer en ko'n no,g juist geno'eg zijn tuig
bemeersteren om nie.t in zee te vallen en ergens orp

het strand neer te ko,men. 'l'o'en r,verd hij als bi;
mirakeJ gered.

Een andere maal, het was in het begin v:rn
1918, bepro,efde hij een vliegtuig boven Calais'
Ploûs ver.scheen een u taube r, die bo,mtnen wierp.
Op Van Cotthems machiengeweer zaterr bij to'eva1
vijftien kogels. Hij snelde naar den vijand en erer
de vijftien kogels ware'n o,pgebruikt, sto,rtte de
Duitscher vernield ne'de'r. Van Cotthem draagt
nu een prachti5;en go,uden kro,no'meter waarin gegrift staat ; < Het dankbare Calais aan luitenant
Van Ço,ttherm.

r>

Zo,o, oo,È heeft

hij

""r,

,ilrr"r".t cigaretteni<oker,

c'lr:rgend de handteekening van onzen Koning oncler'àeren lekst : u Aan luitenant Van Çotthem' als
àandenken aan o'nze luchtreizen ,. En- to'en hij

Remê Vertongeri,

den natuurlijk van den Rus Petro,fsky, r{ie a1s
Belgisch vlieger einde 1914, hetzelfde hr I ge.
daan.

De Belgische gevechtsvliegers hadden het in
dien tijd moeilijk om hun tegenstander ncer te
halen. Het maihinegeweer sto'ndl met del; Ioo,p
naar boven gekt.er-d, wat het zeer mo,eilijk rr.aakte
te richten en doel te treffen. Bevelhebbers Lebon
cn Denianet van de g'enie u/erkten sind,s langen
tijd aan het zoeken o,m een systee,m van st.hieten.
door de schro,ef heen, o,p punt ter zetten.
Van Co'tthem wou hierin ook zijne kans wagen
en in zijn vrije uren ging hij 6,p zo'ek. Op rninder
dan twee maanden was hij kant en klaar. Hij

olor. 't eerst onze Koningin doo,r het luchtruim
vo,erde. zo,nd H. M. e'en geschenk:een dames-armband met uurwerk. Een heel lieve attentie vanwege o{nze'Ko,ningin voor Mevromw Van Cotthem.
Èeleië mag wàl fier ziin orp een vlieger als
luitenânt Van Cotthem: die Vlaamsche jo'ngen,
die vanaf de ornderste trede, de maatschappeliike
wel een waar u self-madle
ladder
man

.o,pklimmende,

D tS.

Niettegenstaande zijne plaats in het Belgische
hij getrleven wat hii vro,eger was:
de eenvoudigheid in persoron. )t
vliegJwezen, is

Hiermede sluiten

wij de

levensbeschriir.inp,'n

'r'an de voo,rnaamste jachtvliegers en besluiten dit
ho,o'fdstuk met eenige bijzo'nderheden o'ver

regelde het machiengéweer vo{gens den mo,to.r. op
-:ulke wijze, ilat te,lkens een vleugel der s.:hroef
even vco,rbij dlen loo,p van het machiengeweer
was, een scho,i kon gelost worden. Zo,rr16.n6"
kon een vlieger reeht voo,r zich uitschielen, een
voorde'el waarvan der tvaarde o,nschatbaar was.

FIet Be'lgische vliegwezen nam zijn

sr.steem

aan en Van Co'tthem werd in Mei 1917, na:.r CaIais gero,epen o,m alle, vliegtuigen hiervan t(- \'ocrzien. Allo Belgischel vliegers gingen van l(len af
ten strijde met beteren tro,ef in handen.
Nu zou hij naar 't fro,nt weerkeeren, do,cl René

Verto,ngen was o,p verkenningsvlucht tot eene
no'odlanding in Holland gedwo,ngen en nu r,r'erd
Van Co,tthem in diens plaats a1s vliegtuigbepro,ever in Calais aângewezen. Nict minder clan dricmaal verliet hij zijn porst orm telkens' v/eer naar

't

fro,nt te g'aan waarheen ziin strijdlust hem trok

doch te'lkens mo'est hii n'eer naar Calais alu'aar
hij dan ook tot 't einde van den o,o,rlog oleef na
cr eene scho'o,l voo,r akroibatisch vliegen ter hebben
opgericht, die hij tot het einde to,e bestuurde
Dank aan dit.akroibatisch vliegen'i'ern'inderden
de o,ngevallen, vermits de r4iegeniers zoodo'ende
in alle standen hun vliegtuig meester waren.
Van zijn verbliif te 'Calais kunnen no,g twee
voorvallen vermeld wo'rden. C)p zekeren dag vlo,o'e
hij nabij de kust bo,vèn db zee en kwam .in aanra'

de Mo,ntigny.

*
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LUITENANT VERTONEEN

den dapperer aan, De dood had hem van de o'ne'er
gered.

Evenals Van Cotthem was deze een vo,lksjc,nZijn e'erste le,ermeester was Jan Olieslagers,
vzin wien hij in 1911 o'p het vliegplein van St.[ob-in-'t-Goo,r een Blério't kocht.
Aanvankelijk had de jo'ngen veel last in het leren. Menigmaal heb ik lan Olieslagers in het
zweet zijns aanschijns achter de'r eendekker zien

Dit feit is zo,o, treffend, zo'o' orntro,erend, dat wij
het lvilden aanhalen o,m den gro,o,ten volksheld
tc huld'igen.
Armel vriend Vertongen, rust in Vrede!
u Verto,ngen, schrijft ko,mmandant Nelis, laat
de herinnering na van een groo'ten patriot, een
dier nederige, kleine, maar moedige en karaktervo,llc Belgen, die den plicht tegenover het vaclerlancl boven alles ste,lden. Hij werd te Calais
vervang'en dc,or de vliegeniers Geo'rge' en Van

gen.

zijn pro,efvluchten
Zijn vo,o,ruitgang was na dagen en dagen
weinig merkbaar. to,en almete'ens hij -de, kunst
l;eet kreeg e,n zich stout verhief in den schoo,nen
lo'open waaro,p Vertongen
deed.

Cotthern.

I{empischen hemel.

To'en de mililaire vliegscho,o,l werd ingericht
leerde hij onze €erste so,ldaten-vliegeniers en toen
tle oo,rlo'g uitbrak stond Verto,ngen met liff pn
ziel ten dienste van het vaderland.
'le Calais krvam hij o,nder het bevel van komrnandant Nelis en leidde hii d,es daags o'nze' jonge
rr1iegeniers s,p. Des nacht's zu'eefde hij boven de

XXIX.

IN VL.{ANDEREN
Ilo htrcder va[,

h,ert

Der to,estandl

ftI

Vo'rsternpaar tei Bruggsr"
hert Brugfscher Vriie.

--

-,

Eerr

van h€û lJze;r- en Ie,perrlererland na het
verrtrek der legers.

doc'r de Duitsche vliegers bedreigde stad 1 n
waakte dat men er geen bo'mrnen kwam neer-

sch,erts

gooilen.

u C)ndanks zijn {g jaren, schriift ko,mmandart
hij een to,o,nbeeld van mo,ed en rver.k.
zaamheid en bleef het to,t aan zijn do'o'd. ,
Zekeren dag vlo,og hif met een diplo,matischen
ko'erier naar Engeland. Op ziln terugkeer misleidde hem de zware mist en daald,e hii o,p Ho,llanclsch gro,ndgebied, \r,aar hij g'eïnterneerd r,verd.
Ondanks den druk, dien de Belsische o'r'erhcid cp
hem uito'efende. weiqerde hii ziin eereu'o,c,rd te
geven om niei te o'ntvluchten. Na acht maanden
vruchtelo'o,s pogen. slaagde hij er in te o,nt.ç'luch- '
l:en en Calais te bereil<en. rvaar hij, in ste'de van
belo,o'nd te wo,rden voo'r ziin manmo€dig 6'ptreden.
leruegeiaaed werd naar ziin gevangenis in Holland en gestraft ormdat hii zich niet willen o,nder\l'erpen had en den eed' afleggen n iet te o'ntNe'lis. was

vluchten

Men waant te dro'c,men \,i/anneer men zrrlks
le'est. do,ch ko,mmandant Nelis, die o,ns dit
schriift, is ten stelligste, ingelicht c,r,er het feit.
Alleen sro,clTe lïefde tot zijn vaderland belette
den edelen jo,neen den eecl te doen (l). Tro,uwens
tiidens ziin ballinsschap in Ho,lland schreef hij
ô,ns persoonliik het volgende uit Zeist:
" Ik heb niiin eere'*'oo,rd niet 'rlllen geven en
zit thans cpgeslo,ten cn wo,rd zeer strenÂr bervaakt
o,nr alle o,ntvluchtinq te beletten.

>

Op den bestemdten dag dat hij naar Hc,llancl
turugkeeren mo€st, deed 1111 zijn laatste vlucht
bon'en ,Calais, verlo,or zijn u'eg in den mist er.r is
levend niet meer teruegekeerdt.
Acht dagen later spo,elde, de zee het

(1)

Tusschen

de

lijk

van

Bo'ndgenoio,ten w?rs een ak-

in Hotland geïnterneerden verplicht werden den ee'cl af te leggen. l)e
Belgische regeering waakte er o,ver dat haar in
Holland geïnterneerde o'nderdanen deze verplichting' troqtw bleven. Verto,nÉIen echter voelde zich
niet aan deze konventie gebo,nden en rve,igerde
den eed af te leggen.
l<oord aangegaan, d,at de

We hebben ve,rtel<11, hoe op19 OLtobe.r Brugge
en cle kust bevrijcl waren gewo{:den. Enkele da-

gen b,leeÎ ten \roo,rtlen cler

West-Vla,amsche

hcl,ofclstacl cie tores,tancl no,g o,nzeker.

Het

do,rpje

Micldelburg lag als in nienands land. Belgar
tlrotrgen. cr binnen, maar bleven er r-'oorloopig
niet.
Een lrc,ogsctlellt verder zâg men so'rns D'uitsche
voofpo,sten, .ivelke clan q'eer in het heeste,rgewas
dcr Sch i pdo,nck - ex1 I,eo,po1 d'va a rtetr geheimzinnig
vertlwenen. llaat tusschen cle lijn Nlicl<lelburgllo'erkerke-S1'see1e en <1e zeekusit bleek het lancl
clarr to,ch van vijanctren ge.zuivercl. En 't rvas vlug
qegaan.

I)en 25n Okto'ber wâs'voorr Brugge een herrgeEelijke <lhg: to'en declen immets de Ko'ning, c1e
T{o,ningin err de erfnrins hrrn bliicle intrede in
<1ê vrijgemaakte s,tari. Te naatcl gezeten, vatten
z.ij pos,t ûaast het stanclbeel<l cler Vlaams,che helrlen Rreidel err D'e Co,ninc, waar een rlefilé cler
plaats hacl. Ven'olgens tterclen zij op het
go,uvernemen,tshuis oûltvangen, ah,rta,ar cle go,uverneuf cle'r provincie en de burgemeester <1et
s,tac1 Bruese eerr Vlaamsche toespraak hielden.
Hie,r volst <le tckst \tan 's burge,meeste'r's tede:
Sire,
Bruqqe he'eft de ee'r en het geluk de eerste te
zijn o'ncler de hoo,fclste<len Cer Belgisc}e provinciën, die r1c zeqeDlalencle terugko(nsrt uûIer majcsteit besroet en toeitlicht. Ovel B0 jaar $,as het
o,oili Rtugc'e voo,reer:st, rlat r]e eer had Leono,ld I,
tfo,epe11

urv

o,nver

geliikeliiken grontvader. plechtiq

€n

qecstdïiftiq te orthaler. Dtan heeft hii aan Belgiô
rle rrriiheid en het natio'naa;l lexten me'rleqebracht.
Herlendaao.s brenst ory1s d,e rviisbeicl en de klo'ekrno,erlighei.l TTrr:er l\{aies,teit err de heldenda<1en
11\rrrer s(],1r1âteî

.+ellin,q e'r
c1

no,q een mee'rderg we'ldaaill. rle herutteli il<s,te onreeh tvaâ.rcli sh ei,J .

af sch

waarvan de geschiedenis getzag maakt. en cle
eeuwige bekrachtiq'inq clrnzer o'nafJranlreliikheid
en o'nzer welvaart.
I),e Bmgsche bevoilking heeft rnet een o,nwrik'

bâre va.derlalrdsliefde a,l de rampen der wreedste
verdrukkilr'g verdragen; maar wij weten dat ons
lijclerr niets is in vergelijking der gevaren en der
opofferinget, dte aan Uwe X{ajesteit en het wondctbaat tselgisrch legei een o,nsterfelijken foern
i'erzekercl heb,be,n,
Eef ook en foem aau, hare Majesteit de Koningirr, .clie gedurerrde vie'r jaren onze veidedige,rs
gelrnlpen en getroost heeft.
Sire,
aankomst LIw'er }tlajesteit is cie aanvarrg der
vcrlr.rssing. Welhaast zullen Vlarningen en Walen even gelijk getrouw aalr vo,rst en va,cierland,
klaar bg,r'iizen rltat ge.err vijand en g'een verraderrs'
tle cer.rclra,clrt, no'ch cle eenheicl <iêr Belgen zal
D,ê

kunrren rre'rnielen.
I.er-e Belgic, lelc de Iiorriug, leve rle Korrin))

9111.

Da,arop a.ntwoo,rclde Ko,nitrg

Albert in

zeer'

vio'eienile \/laanrs,che taal ais volgt :
u \-ier j;rar 'n'erdt gij rlcr,c'r den d.ivingelaucl r'cr,

<lr"ukt; r'ier jaar hcbt

gij geleden. Niettenrin l;clrieldt Sij het onwrikbaar betrouwern in cie
het rectrt.
IJo,o'l' uu'cru, taaien r,rreerstarrtl he,bt gii derr
viiairtl gctoorlt(l dat gij rlc vrijhcirl als reu (),pper-

zegeJrLaal rra,n

ste go,e'tl a.atrziet cn cr oo'k \1oo,r z.o.l1clt lrrillen ster.
vcrr. Ili'uggelingen, ik cla,nk u, in naam van het
verlcrlarrrl, lliju crkentclijkheid blijft u vcrze-

kerd.

l

I)e Iio,irirrg
I :]r

gi'<.r'ctte

hst lreeld tler I-Ieirlen van

)2.

De z.egeklok-Ivlelciro'ir 1uicltlq, cle bciaartl

de crr het votk juichte,

f)ie beiaartl, de schoo,riste
clus geslraarcl gebleven.
'Iijclens de bezertting

lrrr

spr11

Europa, \r'as ols

hij

autonnatisch gcspeelcl', nraar noo'it o,ndet de hatrtl va.n een bciaarlLac1

rli er.

'I'crlvijl in rtecl dorpen en

s,teden dc' klnkken
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Duits'chers zich oefernde.m, alesr ze gingen stc,
cll
Vlaanderen
van
slagvelc{'en
cle
op
ven

Frankrijk.
'1! Ben hier alleen en orn mij hangt een doodsche stilte. Benden kraaien vliegen krijscherrii
heen. als o,nder mijn voet eenige steenen \iegzakken * in het water rotlen
De twee to,rens staan daar zoo naaki en
scirarne, ontdaan van hun luister, hun vroeger
àit,i u"rt'o.t; een is geheel o'penge eten, zoodat
ik o'p een bo,venka,merke kijk' waar nog e'en
scho'uwl.ie, nret D'elftsch leiwerrli bezet, aan voor'

lnalige, gezelligheitl herinnert.
'È'Siâr, verder ove'f, den puinho'op: links wag-

gelt een ilrok muur met e'en tnoo'i Romaansci.l
âàitr"*"ulf. maar cle deur zelf is opgestookt'
\;;;s:i;.l<e;t zich nog de ligging der verschillen,1. ,,ertr.kken af, die eens prijkten met o'ude

c1o'f kopent'erk, met zoorveel herinneringen aâ,n e'en tijc1, toern i1e ricl<iers vân \'llaam;lerién te Brugge groot hof hielcl'en en de keerlen
cleze vlal<ten ô'p de zee en de mo'eren wo'nnen'

nreubelen,

Zoo Ticlen c1à r{uchtende D'uitscherrs het kasrteel
\ra,rr tlet Bo,r'cht bij Oostkerke achter, want' toell
,." i-i.t't hier neste'làcn, ko'zen ze het juweeltje uit

om er munitie te stapelen en deu rekluten het
hanclgranatenwerk te leeren'
grurveiijk
" Te Oostkerkà
is geen bom gevallen' Geen afmàar de sr:hendende hancl I'itn
gelost,
u,eerstuk
(lell Duits;her is er ovtrr gegâan s6 d2416'rn zictr
r've deze-ontzettende ruïne, getuigenis van vanr{alisme.
Zon<lan, krvam cle eigenaar eens kijkgr. Hij
tiro,eg c1e rtniforrn iler Be'lgisctre solclaten. Terwijl
hij iireed voo,r zijn land, vetwo'estte11 c1e Duit-

*.1-,..* nroeclwillig het heerlijkireiclje, dat zijn

trots u'as en er achte't cle u'allen zoo bevallig wegsclrool, bijna r'lak o,nder den zwaten kerktoaen'
Gotidairk, cle kerktoren van Oo'stketke- staat

er nog. Mâar nu lve

deze ruïne zien, huivercn

bij de gerl.achte,

d'at ook clit deel varr

rreggc,ira,ald

rve to,cir

r:cn opcisching <ier Brusgi:he ltlol<lien noo,it spral<e. ()p den ha1lel<r'ren stonci ecn nrArinetracht, l;ii

De ùerfstwiucl be,stt:ooit cle n'egen rnet go'ttdgetinte blaclereu, clie zachtjes ruischet tussclte'tl
ie akkers, u,aar bet lanclvo'lk haas'tig de aarclar:'
.rcrlen roo,it. Daar staat een 1<b,e voo'r cle kar. I)
i)r.rits'chers hebben cle tne'ester piâarclen meege'fl',
nren. O1r \l'estkap'e11e is er geen' enkele meer-, alnog ais trekcliet een muilezel, clie ooL ar
lccrr
'irc,e',rr,
rvas,, lrraa]t terug naar ziin s'tal is ko'rnen gt
lcxrpen. Zdlfs de nuilezels schijnen niet bij 'k

warell, Oostenci.e, Tho,t'ho,ut, Roesel:ire. I Ieist, \\,'ilsl<erke, Marial<erke, Duinkerlie
(1m lll:r:r.i cnkele plaatsen te no,enren, was er van
itrailluur roor r.iiege rs. I)e l)uitschers o'nt*
niet, clit heerlijk histo,risch monurnenl
tot kriigs,Co,e'leilrlerr te gerbruiken.
Zrlcr stal<1eu ze oal< paarclen in <le pra,chtige,

r:t:l

rn

z;:rgen clus

schuu1' r,an Tcr-l)oes,t bij I,issciret e,crrig ovelblijfsel rler airclij Tliosan.

rrrir1<l,c,le'e,urrys,cht:

,,r'ege,
(.)1>

iret ho,f u,as eerr rustpla,ats voo'r bai.terijeir

en

rlil'u'jjls vie,len daar bonnmen, een ancler juweel

trit

orrze g'escirierlelris nle't \/err\^/o'esting berclrei'

gerttl.
O<r'l<

Li**eu'eghe's prachtige to,ren

c,ntl<u'arrr

teruauwerrroo:1 aÂr'l reus,achtige granaten, die
1;iju;a. a,arr zijrr rro,ct neervielert, ma,ar gelukki.g
nriet ontp'loften.
l'Iet Br'ugsche Vrije rvas dus vrij ongeschr,n
tlt't

r

.

,'\. Hans schrecf in die daeen:

< Twee afgeb'rokkelde to,rens en da,ara,chter eerr
nitg'estrekte fie6,p sterenen en kalk. Ifet ho,ut elt
rletaa;l is e,r uit gestotrern. Er omheen eem met
loopgrav'en doorplo,egde weicle, wâar veel jonge

Vlaa,ncleren tn ziin kuttst
hedreigtl is geweest.

en o'uclheid zoor ernstig

l)rtitschets te rvilien ltiijvert. De koe is zeer or
gevo'ri1'errlen arbeid tr
vc'rrichtetr; een knaap li'ii ha.ar âail een toust
rro,otttreikke,tr, een antler he pt in tle flank, maal
't beest u'erpt zich telkens te groncle.
\/elen \:ervc,e'ren clen oogst dan ool< maal
o,n i<ruiwagens o'f srto,otkar, in <le hovp, dat er

rvillig rlen nt1 vâ11 haar

s'poedig paarden

z

u11en

rvo'rden

a.anger,o'etc1

.

I)e weg loopt nit op 't i<anaal na,ar Brugge.
Daa'r ligt Drarnme. Olrtroering grijpt me aan. I{o,r'
clikrvijls heb ik van een c1iik aan <1e grens clen
ho'o,gen Onze l,ier,e V1s,111vsf6,1sn gezo,cht en ntt
zie ik hem ongeschonrl'en, scho,o'net en kloek
bijna nog na r1e vier ja,ren oo,rlo,gs\À/ee, die ovel

-
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Intrede van het Vorstenpaar te Brugge.

ziin grijzen kop zijn heengegaan.
Meaige schilder en duizenden b,adgasten kennen dit gcwest ten No,onden van Brug[e, met zijn
oude steffrmige, histo,rische clo,rpen, clie nog irr
zich dfagen den sternpel van 't Zwin en zijn
gansch machtig verleden. Ho,e dikwijls hebben
we geberefd voo'r al d'eze monumenten, a1s we
va,n zee en uit cle duinen de kanonnen hoordeu
httilen en 't vreese ijll s,perl 'r'ân vuuf en vonken
z^gen, clen oo,rlogsgloeci, die bij nacht den hernei
boven cler-ze vlakte v,erlichtte.
Maar hier is alles gespaard ge,bleven. De trrug
rran Da,mme ligt verbrijz,elcl en cle httizen langs
het kanaa,l zijn na met stroo gecle<t, omclat c1e
o'ntploffing tlle claken neersrrnakte, zoo'als ze ook
ml1rel1 scheurrle en ïamel1 uits,io'eg, cn clat alles
is ges,chiecl, op eenige schreden van 't q'o,nderschoon D'amsche s,ta,t1huis, ï\,/âârvoo,ri Jacob van

\faerlant ges,tanc1.beeltl staat. Maar het r's uit cle
ver$'oesting gered en ook dle moo,ic' go'thische
kerk en de ho'oge toren en zelfs de mi<1de'[eeurvsche ruine tusschen het bedehuis cn rlie'n toren,

rvaar 't gras crp de dunne gel'elr.en urast. Flier
sluimert Van ù{aerlant. die in de vo'11<soverleve-

ring rne't Uilenspier:cl

'1yg;d

ss111r21d.

Een binnenweg kronkc,lt naar'Duclzcele, t"aar

der stra.fl<olonic n,as voor Vlaamschc
burgcrsr, dle zich rrjct onclcr rle l)rritsche slarrerrz\reep wildlen-krommerr. Eenr v'cg lançTs 't toe'rr
zoo hestookte karraal rran Zeebrugge leiclt rroorbij
een oudc l<apel. naar dc ho'er.e vnrr 'fcr-f,\o'est. I)c
nronrtmentale schuut, gehomwil to'en c1e mo'nnir1e schoorl

ken

<1er

abdij Thos,an (Allcr Heiligen) of ler'

D'oest, cle moeren o'ntgorrncn eir rvelise o'o.gsteu
\\'or1nen, en wââfvân tt dak .ger1lagen worrdt door

Gothische koilo,mmen cn g'cwelt'en, in r,r'elker
ruimte c1e bo,er zijn u'agen r.'rij l<eeren kan, is o,ns
ook gespaard gebler,'en en zelfs lieten c1e Dn:it-

er een grooiten 'r'ooffaadl hooi en graan
achter. En in het a,vo'nclgo,u<1 zierr we de schim
van \Àrillen.r van Saeftingen, den leekenbro,eder,
clie in cle 14" eeuw voorr Vlaanclerens vrijheicl
$'o,rstelde in dienzelfden eeuwigen strijd tegen
tyrannie, waaruit die so,ldaten korrien, die we aIschers

in verlof o,ntmoieten,
En daar zien we Lissewege's kerk met to,ren,
cle schoo,nste van Noorcl-Vlaandereri, een juweel
cler: Gothiek en zo,o geëerbiedigd, dat men voo,r
den oo,rlog de spo,ren van verval uitwischte.
Er{ die kenk met torren stond een half uur
ga.ans archter Zeebrugge's haven. Roind dit monument sp,uwden cXe, ba,tterijen de gtanaten, waar
v'an.we de bijna een metef lange hulzen nag; zten
te middlen van verbogen p{a en en brokken arrirrin. Van ro,nd clie kerk r'luchtten merrigmaal cle
benoners verdei 't land in, omdat de doo'd o'ver
r1e r'lakte lo,eide en in haar schaduw rusten mensciien, ontijdig do'or clen oodog weggerna,aid.
l\,'ie had dus durven ho,pen, Lissewege terug
tc zien en onge,-schoncllen schier, al zal rnerl menigc scheur en bars;t moeten stoppen?

1cr wegen

-\.11erlei aaniioeru'ngen besto,rmden

mijn

ge-

zeer schoo,nerr herfstnamidclag.
\\,.14,{o,p ik cl.e on.:le l<euniss'en bezoek ! Ve,el is orrs
orltnoflien : fepercn,. I)iks,nruitle,, Nieuwpoort, clic
'lrock
r.lrrie nanren shritcn 1r'.1 c,clr
vol knrrst.
irrô,ecl o1i dez,e'n

()elukkig blecf limgge- ern' 't Vrije oins b,es{)âar(T
cn c.lat \rrijc is rrir:t lauger llrcer een spotnaam,
u'atrt

o1r

den ficrerr lialletorerr van

rlerd rle vlag \,.r,n cler hczctter

c.le grijze-: sterlc
ne'e'rgeha,alrl crr

I'r'iil<t o,nze starrrlaard.
Gespaard zijn Brugge err l)amme, Oositke,rkc

cn

Lissewege. Hour:ke's kerkje, Dudzee'le's
ligt 11u no-q X{iddelburg met

oucle to'ren. I),aar

zijn kostbare,kerk

err cle D'uitschers bestoken het,

al riepen ze bij 't heengaan:
n Vaarwel, Middelburg ! u
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.\ar-r .cler-r r,icrspro,r'rg

Wat rrercler bro,kke,lt l{alcl,egem uit e'lkâ,ar. Ooli
hiel biijven to,ch wondcplelilien, maar in 't aigenreen is 't Brugsche Vrije to,ch -uvo,nderbaar aau
clen verwo,estingsgruwel o,ntsnapt.r

De Brugsche bouwkundige, de heer H. Iloste ,
gaf oo,k zijn indlrukkeu weer en schrce'f eveneens
in r< De lelegtaa,f r :
< Ik heb het onuitsprekelijk genot gehad eelr
halverr dag in mijn moederstâd te kunnen doo,rbrengen, na yier jarir a,fw'ezigheid, zelf te.mo,gerr
aanscho,uwen dlat wat ik bijna niet gelooven durfde: clait het mo,oie, het wereldbekencie Brugge
niet no,emernswaardig doo,r den ooirlog geleden
hesft.
Voor mijn etvaringen diena,angaande mede te
cleelen, wil ik echter eenige bijzonderheden aal1ha,len, welke, meell ik, hier nog onbekend zijn.
Iiinde 1914 werd v,erte,l(i, en claarna van Duitsche
zijde tegengespro,ken, dat boven op den Halletc"
ren afweergeschut o'pgesteldi rvas. Er wo,rdt mij
van betr-o'ur,vbare zijde bevestigd, dat het wel zoo,
g'eweest is. Fabel daarentegen 't gerucht vo,llens
hetwelk men esn paa,r clagen geleclen o,ntdekte,
dait de Halletoren ondermijnd was. De inbeelding
cler mensrche'nr gaa,t so'rns zoo vtug

!

?oen.de stad doro,r de Diuitschers bezet werd,
vernamen de Bruggelingen dat de re,likwier van
het H. Blo,ed e,rgens verborgen was, niemand wist
waar. Zo'ndag nu werd zij stoetsgewijze, do,o,r den
bisschop orpgedfagen en o,nder grooten toeloop
van volk van de kathedra,al naar de H. Bloedkape'l o,p den Burg orrergebracht.
De vertna,arde schilderijen van Mernling, Van
Eyck, enz. warEn oo,k in veiligheid gebracht,
cloch moesten op bevel der D,uitschers nu en clan
tijdens het bezoek van een o'f anderen bijzo,nderen g'ast weer o'pÂehangen wo,rden ,,
Doch heel anders w'as het ginds ten Westen
va r Erugge.
Een besehrijving van het geteisterd Vlaande-

r-an i\rdcl-e.

ren,

zov

allere,n,

reerJs c,cn bo,ekdeel

vuilen. We

hier bepcrken to,t eenige schetsen, dacielijk nra het vertrek van de lege,rs-uit de IJzer. ur

z,u]f-e3 onis

ep-,erleestellingen geschreveu cloor ooggetuigen.
Zoo schreef de heer l{oste:
u Ik benop rqis,om verwoestingen te zieur; mijn
.
.plan i9 de bijzondere Etedea langs de oude irontlijn te bezoeken, na te gaan wat er zooal in
Vla,anderen valt stedeTr e r <lorpen o,verblijft en
te tra,citterr dle vr'aag op te lossen of er nog iets
van te bewa,ren is, in welke maat de beiho-,uden
I

gedeerlteni den wedero,p'boruw zullerr

invloedeu.
Gistero,chtend vroeg vertrok

kunnen

be-

ik per fiets

uit

I-lrugge, met de bedoeli.ng zo,oveel mo,gelijk d,oor

de geteisterde deelen te retzen; mijn rugzak is
zwaar geiaden met cetwaren, die ik uril tegen
veel ge,kl -- varl de Nationale Bank
nàt
nen-t'erschaffen; o,p mijn bagagedrager
- ligtluneen
clikke jas eî een reisdeken, zcr.dl:at ik desnoo,cls
in de loopgraven kau o,vernachten
Tot aan Gistel vind ik a,lles vrij no,rmaal; ei.
Tijn natuurlijk heel wat bommen gevallen, v-eei
huizen deerlijk gehavetrd, ma"r èhiste[ is beyr_oond_ en let leven gaat er zijn gerwo,nern ga,ng.
Nu echter begint het landschap te verranderen ;
langs de wegérr is er a,an a1le kanten met planken

cn takken dekking opgesteld ; het zijn als reusachtig'e schermen, wa,artusschen een eind vetdet
allerlEi gekamoufleerde netten opgehangen zijrr.
I{et veld is verwilderd; hier en d'aaï is een Belgische so'ldaat aan het ploegeo. Zevecorte is hatf
platgeschoten, maar het hart van het dorp met
de kErk zijn bewaa,rd gebleven.
Ik begin zæ lafr,gzanlerhand de oude froqltlinie
te naderen; St. Pieters Capelle is werkelijk eerr
hoop,je puin; bij het lezen van, oorlogs-ko,rrèsponrdenties, heb ik mij vaak afgevraagd o,f dit geen
gestereotypeerde uitd?ukking was, die zoo,maar
voortdurende gemakshalve gebruikt w€rd. Nu

-
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De IJzeir : aan b,eiden kantemr ervan lagen de
Duitschers; op de spoorbaan Nieuwpoo,rt-D{ksrnuide lagen de Belgen; tus,s,chenr. beicle he,t o,ver

"lî'iflïïi,iË*';"

lc

d,e loopgraven

onl

<1e

b,rug

ontdekken en zclr) nrogelijk rlen o,uden weg
naar Nieuwpoort. D'aa,r is de kurkburg, door de
tselgis,che soldraten gelegd j met veel moeite tik
ik mijn, fliets over de loopgraven en loop o,ver de
rivier ireren. Ik kom terecht in e,enl nieuw net van
g e'c1ee1te1i j

k

s,t

ukgescho,t

en ve,rdedigingsw

in de nauwre ga,ngetjes liggen
tamelijk

erk en

loopplanke,n,

I

die:

zijn gebleven.
Nog eeus bolv'eno,p geklautertl el
Wat 'û ve,rutoesting, wat 'n ver-

go€c1 bev/aardl

\Va,arheen?
ro,ncigekekenr:

woesting : overal vale kledgro,nd, wate,r en riet ;
lrier.en claar 'n stuk bo,oqn. Ziet., bier is er een

rij varn afge,kno,tte, verwro,ngerr boo,mstainr; het mo,et de oude -,r'eg geweest z\jn: daar
mo'et ik heen.
heele

men

Het wordt

eren

o,nzettencl iastige

tocht; ik

mo,et

op cle p'lanken de boyau-x volgen, die voortclurenti
kro'nkeûen; als ge twee merter re'chtetr weg hebt,
wordt ge b'lij ! Overa1 sporeh van clrukke 6sschieting, die zich or.m. verraad,t doo,r de afwezigheicl

Jan Jo,ye, deken der Burgerwacht te Brugge, die
zijn kleedij verborgen en den d'ag der verlo,ssing
rvede'r had aangetro,kken.

ik het echter met eigeu oogen: van de kerk
hier staat er no,g een stuk muur recht m€t een
paa versteropeningen; de woni:rgen zijn hoopen
puin van een, twee, drie meters hoog. Een paar
menschen staaû een dergelijk u huis l te bezien
en op mijn vraag o,f ik Nieuwpoort kan bereikes :
< Er is geen weg, mijnheer; ge moet over
zie

Veurne.

l

bekoo,rt me ûiet; wâarom zo'u ik het toch
niet wagerl? }Jet zal toch zoq vreeselijk niet zijn.
Een eindl verder oûtmoet ik nog iemand.

Dit

<Maar, mijnheer n, zegt

hij, age zult geen

menschen vinden te Nieuwpoo,rt llr
< Ik ga niet voor ctre menschen, maar voor de
dingen

l.

<Ge kunt over de vaart; daar ligt eer kurkge moet doo'r de D'uitsche loopgraven.
brug
- mijn jongens korrrt van Nieuwpoort; hij
Ber van
was een klonrrp modder gewordenr.
Ik kan er dus ook cloor... Het landschap word

een echtet wç,,este,nij I de vroegere vruchtbare weiden zijn nu klei geworrden en liggera met hoogten

en diepteni, v/aarin het water der overstrooming
is blijven staan; het riet gro,eit welig aan alle
kanten e.fl de meeu\7en vi€ren hoogtij, over die
onrnetelijke, troostelooae vlakte. De Duitsche onderko.,mens beginnen uit dbn groindi'te rijzen; op
mijn kaart zie ik, dat hier vroeger Manneltens-

vete stondi. D'e wegen wordbn een en al modder;
het is een \,"ette, kleverige ktei; hij, die tijdens
cleni bietentijd door Zeeuwsch-Vlaanderen ge-

fietst heeft, en zich inbeeldt, da;t het hier hon'
deirdmaal erger is, zal zicln een kleine gedachte
kunnerl volrmen van dteur to,estand der wegen'

van planken en de aanwezigheid van met water
gevulde putten. Mijn, fiets wo(dt eerr niet te be-

ding: de klei gaat tussche,n" band, en
de wielen niet mee,r
dra,aiel willen. Ik til mijnr fiets o,p bij den
ba,ggagedrager en steek ze zoa voort; ik loop in
<Xen mod"der nraast de planken, om deee vrij
te laten voo,r mijn fiets; daarop alleen kao ik ze
in beweging ho,tldsn; achter mij mo'et ik zwichha,ndelen

spatbo,rd zittwr, zoorda,t

ten voo'r allerlei prikke'1draad,.

tEn, waaro,ver een sma,lle p'lank

Ik ontmoet sloo"
ligt; ik tracht de

klei van mijn schoenen te kioppen, neern mijn
fiets op mijn scho,ud,ers (wat weegt dat iling
toch !) ex waa,g het; ik Slij uit nog vooraleer ik

aan de plank ben, mo'et verschillende malen herbeginnen; na oareindig veel mo,eite geraak ik over
de b'eekjes. Mijn scho'enen en b,eenkappen zrin
één klornp modcler; mijn zwarte fietsp,ak gaat

langza;rnerhand een, grauwe kleur aannetaen;
mijn handerr zijn een, en al slijk. En het zijn weer
diezelfdle bo,chten, die elkaar steeds opvolgen'
Mijn fiets wo,rd;t maair steeds zwaa,rder; de klei
lo'opt langs de spa,ken en wellicht zijn, de wielen
vorlle clingen geworrd'en; ik moet mijn karretje
met al mijn krachten voo,rtstuwen; wanneer het
van de loopplank glijdt, mo'et ik wErkEn om het
uit de klei los te maken.
Sedêrt drie kwa,rtier benr ik over den IJzet en
ik klim o,p de borstwering, ooni te zien hoever ik
a,l ben. Op een vierhonrderdi meter misschien ligt

dle rivier daar, rustig nu en glimmend onder de
stralen der milde herfstzorn ! Wanneet geraak ik
oorit te Nieuwpoiort ... zal ik er nog komen ! Ik
ben immers uitgeput, het zu'eet stroomt in beken

van

mij af.

Indien ik at ! Daarr ligt een kist met Duitsche
handgranaten, wâa,r ik op ga zittæt en eten....
Wat moet dlat hiereenafschuwelijk leven geweest
zijn voo'r dle, so'ldaten; het is nu wapenstilstand;
ik loo,p hieir tet slortte voot miin plezier,..en het
wetleiis uitstekEnd... ik beeld, mii in hoe het
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iuo,et geweest

zijn bij rc.genweder o,nder een ha-

gel van ijzer en vulu, in een lucirt van vertr)estencl
ga,s; en d;at lange jaren.

Voo.ruit;

ik

ben wat opgeù<rlapt. De lastige

gang herbegint. O, die nrodder, ctie rnoddcr I lk
word'gewaar, dat il< nu ma,kkelijke,r
-elk zal loo,pcl
bo,vgn .t de loopg::a,ve[; nraar
oogenbiik,
daar wa,ar.de granaternr ingeslagen zijn, irro,et ili
naar beneden. Ik krilg rr nu een ontzaggelijke
warboel b,ij van alleilei prikke,lclraad, *:uurou",.
ik met mijn fierts moet klauterel.
Ben man ko'mt uij tegemoet van cle richting

Nierrwpoort:
ru ilIijnhe'er het is nog trvec,ho,nrle,rd
meter zoo
slecht als hier _- ik zou rnaar terugkecrell)).

\'uoruit dal rnaa.r.
Wat is dat? Afgrijsr:lijk- lien iijk van een .Betgisch soldaat: de khakikleur is nog min of meer
r\ lre,-kennen. De man is gemummiùeerd: .r is ge_
iijk bruin leder, dat op den schedel g.espannen
zit; de oogkas'ten sta,ren u r,rerwilderâ aan, ae
urond grijnst in e,en vrceseiijken riktus en cle
witte tanderr glinsteren als eff1 ster in dem nacht;
cle.eene hand ligt lo,s vala den arm..., Een gro,o6e,
grijze raaf konrt af,gevlogen I
. Vo<rruit... het b,ergint ie betc.ren I nu en clan
kam ik.eerrr twintigtal. rneters fietsen langs de
granaatkuilen; de keien van den orud,en w*g t"men hier en daar te voorrschijn. Langs den weg
een klein-ho,o,pje steengruig: daar stond vroeger
iret dorp St. Joris I Irl de vefte silhquEttefft zilh
een eigena,ardig ding: het do,et aa:r als een reusachtige steenhoop, waaruit menigvuldige, langc
ilmn_en ten hemel gericht zijn : )iieuwpoort.
Van het oude Viaarndreren he,b ik eei cier. meest
vruchtbare gedeelten geeien I l
À. Hans vertelt van zijn bezoek aan Nieuw-

poo,rt ze'lf

;

een weeselijken to,cht doo,r modder, tus.
,<Naprikkeldraad,
dikwijls vo,etje voor vo,etje
o,r,er losse sJgenen, prlanken, balken, ben ik eindeltJk te l\reuwpoo,rt aangeko.nren, te mid_
.
den der
aangrijperide ruTnen en 'ik gevc,el
trle zeer vre.emd in .een plaats welke ik toch
zo,o goed kende, dat ik ze zefls meerm,alsn in
vrcdestijdl beschreven heb,. Waar is nu de Lange
yttryt, waar.Ligt de markt, waar moet ik het pùu
der kerk zo,ekcn, waar dai van de Hallei, -hn zoo
wonderlijk schijnt me <le omgeving, als ik hier
9n dary eerr b'urger, een Beigisch ù,tdaat of een
D'uitsch krijgsgevaargerre van achter ,t puiu als
uit een hol te r,'oo,rschijn zie kornen. Zimoeten
wait orcle scheppen in den chaos en gevo,elen zicir
als machteloos tegenover deze geweildige puinschen_

iroop.

Ik zou hun we1 wi11en vrâg'en, er niets te veranderen,,niets weg te vo,eren, niets te schenden,
rnaar Nieuwpoo'rt ald1rs te b.ewaren, gelijk

eerr

museum, dat ons etn 't nageslacht verto,lksn za,l
België's martelaarschap err België,s heldhaftigheid, de tro'uw cler bo,rrdgenooten en het vandàlisrne van 't Duitsche militarisme.
Maar neen, wij kenlen het karakter van ons
yglk *rj hoe onmo,gelijk hgt thans ook schijnt,
hier zal weldra nieuw teven rijzen.
Eindelijk vind ik het puin aer ferk en ik her-
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ren het aan een enkeie Go,thische vensteropening,
aan gèbeeldho,uwde steenen, welke nog de kunsi
omzer v'adgrsn do,en herken ren tuss,chen kalk,
vErkoo,ld ho,ut, bro,kken ijzer en arduin. Het bel
<lehuis da,teert uit de 13" eeuw toren Nieuwpoo,rt
bdo,eidie dbo,r cle visscherii, en was een no,be,l Gothisch gebo,uw. \Àra:rr het o,ude kerkhof 1ag, staan
no'g eenigc stompen van boomen en o,nder het
lanige gras dait ook tus,s,chen puin welig opschiet,
liggen vele dapperen begraven. Zoo lees ik het
eefsrt : ( Ici retrrose Mahomecl ben Abdaila;h lr ; e.n
rlaarna o,ps,chriften herinnerendl aan den weergalorozen rnoed der Fransche

nariniers, en fuse'lieis,,

waa,rvan ik er zoo,evèn nog ergens aan de kust
ontmoret heb, op wier' muts hEt woord rr Nieuwiioo,rt )) pri.ikte.

\\'aar-n1ogen de brokkelingeu iiggen van ir.et

rrio,orc l)unnenhuus, waar AlbertuJ-en tsaberl:t
trjdens Oostencle's beleg in 1600 verb,ieven; err
tevergeets zorek ik ook de Halle, clie haa,r S1arrkteû torrein zao zwieng bow,elr de rOode claken ver-

hief.
Vaû net statiorr stalat rrog een stul< gevel recirt
en net d,raagt eeq plank met"mj zwarbe letters:
< r\reuwporort stad. l lloe ru,rs ik den klo,ekeu
.t'enrpelierrstolren, die everr buiten de stad vsrïe€s.
\\-aal mogen aI d.e inwoners versprsld. z4n? zoo
vraag rk_ ar€ aJ, eÉ, ,t is nr,e, oI i[ ze aog zie iu
irun, goede gcrqoedelijke wqsnplaats aan-die schii_
deracndge hav€q. Waar ts de rr Vierboqt )), eeu
cler eerste Viaamsche vuurto,rens, waar hout o,p
wercl geb(and en die zoo wel paste io 't kadei
va,n dte verva,llen visschersstede? Ih zie uiets dau
p,uin, waarin merr e'enige straten heeft getrokken

en langs fun Ysermoqd

bij de lo,opgrav€inr arm_

zalige, stokkerige stammeg v,alr d€ Eùs zoo zwie-

rrge booueu.

trap a,f En koan in 't onclergrondIn alle richtingera loo,p,en nu
stetke gârngen van ho'ut onder het stadje. 11 . zrt:^
er vedateu keukens en depôt-telefoonhokjes en
l'ust tu en da& voor een uitkijkraa-, waardbo,r
ik d-e_ vlakte vaû Vsurne-Ambacht ûntwaar, of

.Ik

lgi

eEn

sche Nieuwpoort.

den lJser hoon murmelen. Ik ben hier alleen waar
cluizendqr ma,nnen lange maa"nden bebben geleefd, terwijl boven hen de grainateo barstten.

NieuwBoort mocht niet verlorelr gaaû, zso getuigt ook deze woorderba,re onderaa,rdsche stad,
waar het zoa zondæEng stil is. ( Schrijf dat het
alles zoo behoudien mo,et blijven r, zei me gis-

teren mijn wiend de majoor, en mst innige overtuigurg zeg ik het hern na. Hier ligt de voomaa,mste sektor r,'an dea beroemden IJser. W'e zien
veei o4r dezeo morgen: de slnizen, de elektrici-

teitswerken, de lo,opgraven, de schuilplas,tsell ten
in en hooge varr eer puia, de uitgestrekte
fJzervlakte, waiarovEr de regen jaagt. Geen bosm,
geen hoeve, geen huis breekt nog de grarraatluilen en de gro,o,te watervlakten,
slo,tte

Vaq hier hernam het Belgisch leger met A1bertus aan het hoo,fd zijn zegetocht tot bevrij-

ding van het gemartelde land. En daaro,rn nog
te meer is de wijde eenzaamheid, de groote stilte,

te aangrijpender.

Ik

vo,lg de moddterige padenr

e'n,

kom, weer

in

de
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Engelsche so,ldaten brengen het geschut in
gereedheid om het op den vijand af te vuren.

Duitsche stellingeu, lan gs gesprongen batterijerr,
opgeblaeen munitie-depûts €n over noodbruggffi ,
en bereik het do,rp Slijpe, het eerste in dezen sektor, dat niet geheel met den: grond gelijk is ge"
nraalrt. Ik ben er weer geheel alleen en dê stiite
wordt slechts gestoord door den wind, die dbo,r
de huizemgeraâmten vaart. De bewoners verblijven te OostendE en Brugge, verb,eidend met ongeduld het oogenblik dat ze zich weer kunnen
nestelen tusschen de rurnen om den arbeid te hervatten. Ik ontvlucht de lugubere plaats tot ik te
feffinge weer dle eerste bevolkte gemeente vind.
Maar er liggen meer d'ooden dan et lEvenden wonen, want even buiten c1e korn hebben de Duitschers een kerkhof aanrgelegd, waar in dlchte
rijen de beton kruisjes bofen drie duizend geval-

læen sta:arnr. l
Dan een tochtje naar

't Iepersche.
op het kerkho'f van Ro'eselare bij
gravell van verwanrten en bekenden. De begraafplaats is zæt grocr't geworrden .sed,grt ik ze vier
jaar geleclen trezo,cht. Zaaveel Duitschers ziin in
u Even sta ik

\'laanderen kornen stewm,'en eenige ho,ndlerdhn
liggen hier in lange rijen onder k?uisjes en zerken. Aan 't eindl verheft zich een kolo'm met een

o,pschrift, dat aan ctren IJs,erslag herinnert en op
he't vo,etsrtuk grifte merr zeer vele narnen, welke
doo,r het weer reeds half uitger,vischt zijn.
Dan rijd ik den weg voorb,ij 't kerkho,f gp, den

weg, die naar de, gluwelijke, verlaien, vlakte
leicit, het slagveld van leperen.
Nog eenige niet al te zeer geha,vende huizer,,
dicht bij de stadl... en dan bergint de einde'looae
woestemij, w'aar ik van 's morgerrs nergen uuf tort
's avondb zes clMzaalde, zo'nder nog eeû gaaf gebo,uw te zien, zondet tierr burgers te on"tmoeten,
Er zrjn geen akkers en geen weiden m,eer,
geen bo,o'mgaarden en hoven, geen bo'sschen en
parken, geera gehuchten, dorperr en s'teden. D,aar
liggen nog de heuvels etr dalen, maar alles ver-

wildernis, uren
en uren ver, vot trechterkuilell met vuil water
en tusschen dle kuilen o'nkruid err lang gras.
Ik zoel< Pa,sschenda,le. 'k Heb de he'uvelrij o-ereikt, zoo vaak in de kommuniqué's genoemd.
'k Kan me niet vergis-sen. Hier moet het dorp
gelegen hebben... Ën waarlijk, er is wat meer
puin o,ndbr 't beto,n en de aarde... Daar is een
verhevenheid. Er staat een paal met qen bordje
bij, en 'li omtrtdr als ik lees: n Kirche Paschen-

'"'orrmcll to,t één ind?ukwekke'nde

