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.Een IoopgÏaaT die stevlg onder

-

vuur

1s genqmen.

ovenhok was meû slecht be.schut.
Geen wo,nder d,us, ciat men utt:zag naa.r betere
en veiliger wijkplaatsen
Zæ za,ft. een groote groep maûrnen, v(ouwen en
kinderen op Hoogewa,l, o,trder de kloeke gewel-

vering rvas mgn over en doo,r elkaan geschokt.
Wij zijn et allen aan I

ven.

getier... Sommigen wilclen vluchten eo verdrongen zich driftig bij de trap', wa r ze in plots
oplaaieud egoïsme met elkaar vochten, duwden,

*- 't Is de dood, !
Jesus-Maria, help ons !
-Dsze
en dergelijke kret€n

vsrgingen

in

een

woe*ct

Angstig luisterd,e men er naa,r het geschut. Nu
dan kwa.irr eenr nieuwe do,rpsgemoo,t ook schuilen en telkeas wist hij van nieuwe vernieling te
em,

vertellen.
Eerrsklaps naderde er een gehuil als van een
wild dier en kletste open tegen Hoo,gewal, met
gera,n:rnel van netaa,l en 't ûeeqlloffen van pa,nnel]r en steenefl, 't rinkelen r,*an ruiten... De lucht
snokte, de grondl gotfde oI) en neer, een vuurzuil
boo,rdê cloor een wotk van zwarTten, verp'estenden
rook.
LTit den kelder lclonk wild geschreeuw, een
schabouwelijke kreet van v€rschrikking.
Een granaat was orp de brug van derl wa,l oort-

ploft.

In

den keldet had merr het vuur gezien, dat
in vlam z.ethe.., Van d,e da-

N.

IC8

de gewelven piots als

zich een weg te banen.
Anderen wierpen zich plat op den vloet, 't gelaat
ir dolien angst duwend tegen de steenen. Nlaar
al bogen dê muren, ze bezwekefl tæh niet en
op den domderendbn slag volgde een bslauwende
slo'egen, schopten, om

stilte.
Men blee{ maar weer. D{kwijls werd men zoo
opgeschrikt.
Men bracht weet een vluchtelinge binnen.
Gekwetst? woeg een veldwachter, die ook

-

a,a,nwezig was.

frJsen, 't is de oude Mie Panne... Ze kan
in -haar huizeke niet blijven, hé?

Men zag een mo,edsrke van 96 jaar op een ma'
tras, een verschrompeld, a,fgeleefd r,-ro,uwtje, dat
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al in vijftien jaar niet mcer uit haar r,vo,ning 'uvas
gewees,t, doon ianrhcid gcbcnclcn aanzetcT cn b.erl.
Zekon nu niets anclers zeggcrr dan : < Och, IIeere

toch r wat ze teikcirs herha,akle, terwijl ze aû.gstig naar d,e oimstanclers kcek, versc.lrrikt om a.l
ciit gewelci e'n r,reenrcl gci-1oc,, waarvan ze niet veel
begreeli.

i-r... en c,o,k niet varr a,l

iri

rLrv

kctei trekkcn

\!'i1<1 zrvaaricie

als

in

_-'hicr.

c1e

i\{ij

Laartlcn

Daar

Een,

vcrtdlcl.
Ilaar cle clokter had zich al o.ver clcrr

llrij zijn ures. Zijn oôgen lagen
zijn lipp'cn rlroop schuim.

Hij is klvaa,clzo,t, fiuistcicle men.
't Is ecn vrcc,tnc1eling... rricnauci keirt heur

..

Dor clat rnes weg I hertra,rtr clc vcitrrvachrer,
zijn cigcrt r,r'apcn tc gcbrui-

nt|toilrl Allerzie'len, wa4ûeer
rie kintlereu, na tlc latrge vcspe'rs, a'ls ,1u 46o'ds1l1ol< stille viei, nret irun uitgeholcle raap, tort een

cen reus. NIen lvas

ll,rrtaalr, in dcn vo,rnt vâtt een dooclskop gesnetien. rontlgingen, zingencl 11lct ccn sten geiijk dic
van clen koster : t, Ilidt voor iie zielkens van het

e,\,

eu

tua,n ge-

bogerr err o,nclerzo,cht h.ern.
- O, smijt nre rriet in cle helle I kreunclc cieze
weer.
--- Râp, pakt hem op en volgt rnij ! gcboocl cle
clokter.
Buiten sto,ncl een Engelsche Roo,cle Kruisa,uto,
leeds vol met gewo,ncle so,lctraten en butgc,rsi, maar
e.en enke,l plaaitsjc was e'r nog wel o,pen, en rlc
dorpsgcrrcesiheer haci cla,aro,tl het vo,ertuig hiet
evell do,cu s,toppcn. Hij liet tru clen, zinnelooze
oplaclcl, ctoch ve,rboo,cl hem te o,ntbindeh. Haastig schrc,cf hij ean briefje, cn het een ho,spita,aisoiclaat overreikend,, zei hij :
Geef dat in Kortrijk a,f . Maar maak clen o,ngelukkige
niet.los, hoe schoo,n hij oo,k sprerekt,
rvan,t hij zo,u o,ng'elukken cloep.
Uit dc kelclers vanr F{oogewal clro,ngelr r11annen,

bloccl en val1

schreeuwen, terwijl zc achtcr vacier o,f moedcr
schnilclet, en claar zaten tc beven, voof clezen
schabo,uwelijken ntensch, tliert sp,mmigen vo.or
den cluivel hielderr, wâLâloV€r ze in vc'rtellingen
hadden hooren sprcken. Of ze cl'achtcn aan den
I,angen Man, met zijn, gelaat a s eel1 ovenvuur'
den kwelduivel, ciic 's avolrls <1oo,r ttre nrc,erschcn
spooLte in alleriei gcclaanten, cloch mcestal als

i kloqrk het, en allcn tegcùijk wiltleu

rien, gc'ne,csirreer het gewelclig too,neel vari zoo

zLrlt ge nict

zo'ûn er rlc stuipen van krijgcn..
En merr iroo,rclc wcrkelijk vcel kleinen angstig

dokter van hert clo,rp, b,innen.
vroeg.xij gelaa,gcl,
zie[cle, vcrvo,lgoe irij :

\,r. re is claL?
-__.zo't

!

velctvachter,
hijgencl van inspan[ing. I{itrtieren

I

tractr de

Zijn er nog gckwetsrtcut
_--clc,n
Ijn
gc,bonclenc

I

iiaar cerr aqder \,vas bc'irocclzaaru achtcr riclr
o,ngelukkigc geslopcn cn vlug gleep hij hc-ni n.u
nret eeu hancl bij derr nek, tcrwijl hij trcrn nict
c1e anrlcrc cerr s,lag op clen arnr gaf, zo,oala,t het
nres teu glo,nile viel. Dc vc'ldwacirter cll âlrclercn
ri,prol1gelt clan ook to,c, c,n na no,g cerr hcltigc wo,rsteling, krcgen 2ij hcn op tlcn vloer.
l)e krankzinnige huilde nr.r a1s eeû \\'ild rlier,
rircû zocht c'en zcel cil knevcl<lc he,m.
Dat is e'err, ciie hier niet nrag blijvcn, zei clc

cle,

gelce,fcl.

o'nrgitrg,. wat d{en g'ekr,enkten geest nog kweklc,
zie,1e,a,ngst d.e smeekende oogen nu c,p"n-

<iic- toch irarzc''1ctrc o'ur

kel.

mij niet in

u'elke

ben nie't berraurvci varr

cluivcls,.

s,leur

-IIaar weer bcgon hij kermerrd te biclci,en. Wic
.zcggcn, wat er in dat arm, gcfoltcr.cl ha,rt

De ve'lti$aciite,r spro,rrg voor cleri waa,nziunigc err,
ce1l rcvoivcr clreigcud, geboo,cl hij :
Doe tiat rnes wcÉl : !,û rap, of ik schict I
- lloorii, mborrl, sichreeuwclen vele'n, nlet Licu
gc\\'onen uitroep, dic vo,o,r hen schrik vcrr,vckte.
clcr hcllc, daar z-ijt ge

nrij ga,an...

kr,rn

ltctr met

Ik

ia,ait

helle... 'k he'b altijcl gordvruchtig
Wie zijt gij? vroeg men.

Vroun-eir en kinctrcren clrunrclen augstig hecn.

IIa, Lucifer, koning

l, ilaa,r clat alies was zoo abstrakt geweest, err rr.u zat men in cle vreeselijke lverkelijkireid, nu maaiioe rle cloord ro,nd hen, e,n de waanziluige hacl toch de waa,rireicl gc'ze,gcli, clat l,ucifer over het Scire,lcle- en hct l.eielaricir-brulde.
De gebomctene lag ctraar in vcrr.l'arci I,atijn tc
-.
bidden, en dan rveer sme,ekte hij :
_- O,

Ilie konrt iricr stiliekcrrs stervcnr, zci c1e velc1w'achter.
Een ou.ien boo,irr ii1li z-ij mocrt gc zelfs
goen clag vcrplantcn.
En nog altijci slo'pcn er cicnrrpelaars in cie keiclets, waar cie litcht zo<l cio,l eir bcclorven was,.
Plots begon eerl 1ua,11 ,gcwciciig te v1c'ekcn cn
gaf hij ecn vro,uw', clie iraast iterrt zat, çss hevige'n slag op hct hoo'ftl. Dan sl.rro,rig de'kcrcl woeclencl recht, tro,k eetr nres cn irulclerde :
l* het laatstc oo'rtlc,c1... de rvcrclcl ver- 'l maar
ga,at...
tucifer zal nt j niet stekkc"n, etl hoor
ik lienr brullc,n met al zijn duivc'is.
Hij is zo't, gilc1e nrelr, er1 hij z.al ongc'htkIren -rloerr:

- <le zinnelo,oze...
tie'rcic

vagev'uur

vrouwc11. en liindc'rcrr naar
,

buiten, en ze saneek,
ten cn kcrmden orû1 eefl plaatsje, cloch mcn, kon
lrct lrttn nict geven.
* Gerat rap \,vcer binnen, nrenschen, sprak cle
d.o'kter. [r z,ul1eu nog auto's komen... maar Lrlijlt
in Ço,cls na,nrc niet hier... als rle D,uitschers va.u
gincler a1 clat votk b'ijeen zierr etr dc"n auto,, schieten ze cr eelr granaat lteen. Ze kunnen c1e ga,nichc :treck bcspicrlen.
trenile verclwcen w,eel en c1e a,uto teecl, heetr.
rie.p clen clokter alweer elders, voor clrie
gekr,vetsten, op een naburige hoeve getr,offcn.En
cl,okter, toen hij aan de vele patiënten clacht, die
D,e

llen

niet

Hij brzat

a1s een brooclwinning be,s,cho'uwde.
ec.n sLerk gcvorel van plicht c'n ha,ci steecls

getracht
mee,r te do,en, c1a.n zieken te verplegen,, doch
voora,l zickten te vclo'rkomen cloor c1e gezonclheiclsle,er te bevorrderen. Ma,ar op wat o,nkulcle err
vco,roo1rd,c,e1

stuitte hij

steecls

!

Kwa,men er toch rnaar spo,erlig à,uto's, om
a1-clie o'nge,lukkigen te vervo,eren, mornp,elcle dc

dotiter, toern hij aa,n c1e vcle pa,tiënten cla,cht, clie
rru in ziltige kc,lclc'rs, in aarrlapp,elkuilen elr oivellhokken lagen. Hij hacl dezen nacht een moeder
rnoreten verlo,ssen in aanrvezigheid van haar kinclrere.nt eni van vreennden, en de kra,amkaûler was

ten gewelf, wâar steenkool en branclhout lag. Ilij
hacl clringende operaties verricht in eeir *io,rr,
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wa,ar hert doorregende en cle wind cioo,r cle reterr
blies,. Giste,rerr bracht nren eelt lijk naar ,t ker-k-

nraar de ctrragers v.luchtterr voor een s,tottrege,fl vaû gralatern heen,, eer c1e kist in ctre gro,evc
gelaterr wars, qn zij zou er ltorg op denr, doo,trenakker staan, had de clokte,r zelf. ze niet in cl,e groe,ve
doen zaliken en crcze iraas,tig gcvuld. Gisteravo,irrl
was .hij rxrr den pastoo,r geloopeu, voo,r eeu
vrouw, die luid: iag te kermen, aat zij zclncLet
l,ic'rcchting rliet stervsn elurlcle, en toch was ze
ten doorctre veroo,rdeelcl cloo'r cl'c griep, welke ook
h<.rf,

hier arngstwekkend bego,n te wo,eden.
Zcw deed, cLe geneesheerr, uleer clain m.en vall
ecn nrensch eischen kon, en hij gunde zich geen
nls,t, al wankelde hij so,ms vârt v,ermoeldneld.
Weike:ellencle zoru hij uu wee,r zierr. trensklaps
bleeri hij verwon<1erd sfa,an cn smoo,f hij cie lucrrt
op.

Wat een reuk is dat? vroeg hij bij zich zeli.

- is geen Fler...
llet
Hij moest er vaû hoesten.

Ais het maar niet van dat gas is, mo,mpelcle
Ilevrc.", is d,e miserie nog niet

groo,t genoreg?
In het IJzeriancl, in De Parrne, rond leperen,
in F'rankrijk nabij het front als te Reims, had cle
burgerij gasmaskers gehad. So'nrur,ige opgeèiscir-

terr der streek, die naa,r Siut-Quentin gecireven
werden en ziek q1 vermagertl terug keerderr, iratictren et o<rk van vertelci. Stikgas \ ras e€::rl duivelsche moo,rdsto'f, een verrade,rlijk, heisch \,vâpen,
clat <uverhoeds clen soùclaat o,f burg'er aangreeil,
in zijn lo'ngen dr'ong, <len
ve"rsmachtte

"vee'rlooae
b,loed bes,urette... Of
he.{ tas,tte c1e oogeu
a,a,n, sloeg arnre do,ntperlaa,rs met b,lindheicl.
D,it verte de nu ook een Britscir o,fficier, diert
cle dokter ontmo,ette en w'ien irij o'm inlichtingen
vroeg.
-- Als de D,uitscherr veeù gas gebruikt, lvcc
dan deze arme bevoiking ! zei c1'e $ngeischnrarr.
Zeg aan die men'sclrcn, cla,t zii vluchten.'. Voo'r
stikgas helpt geen keltler, geen gewdlf... en gâs-

ol zijn

nr,askers heb'tren ze niet.

f)e bevo'iking waa,rsciluwen I D'e do,kter gevoeldle zich machteloos. De menschen warexr
o'veral 'lerrspreidl, zâtefl schier al1en onder cien
gro,nctr... O, kon-hij hen allertl tegelijk bereiken

en toeschreeuwen : < Vlucht, v'iucht ! wanrt de
clood belaagt u a,llen... de dood zal u grijpen in
uw ke,lders, uw aardap,pelkuilen, uw beerputten,
uw ovenho,kken, onder clc gewelven van kloo,sters
ztn\...

steruncle een kind, dat ,<je kinkhoest harJ, en nti
cen bui kreeg; cie b,ijna irotrciercljarige l_[ie panne
1ag tc kreunen... to,cn pl:,ts,e1ing gansch Hooge-

wal clavertle. flen granant barsttJ voor hct huis
op,t'nr; het keki,crraarn klcttercle in scherven, ecn
brok van dctt muur ro,lcle met vreeselijk geraâs
r-nec nâar birriren en <ioo,r de opening strôom..j.,
tret scrkgas... I}e rampza,iige"n waren opgcsijroilgen eu (lrcngcri gillend, \,veenencl, kermcncl naar
(tc {leur... .\tle Panne rolcle met haar matras ,,.atr
trc scirra,ag, waaro[) men iraar gelegd had, kinciele-n gcraakten onder cletr voet. Een rnan sLcurcic

zrjii vrour,v naar buiten, eenige and,eren volgcic,i
ilod, l1]aar de meesten r,verclen verraderlijk cioor
ticn doo':l gegfcpell. 0, iret gruwelijk drama gez(]o siie'l... Da,ar lagcn ntanû.en, vrouwetl
11a,ast elr orver clkaar, onma.chtig- zrcu
bewegeû, het licna,anr, kro,rrkelencl in rlc

siciliLrrltdc:

en liinclctcn

rog te

vrrsmacnting. 't lVas bij allcu of een hand clc
keel toeu.rong en de u'eerloozeu r,vurgcie. -De rnet
bio'cr bc.loopcil oogen puilden uit, de tong, nlet

uit den nrond... Nienand
kon nog roepen oi klagc,n; clc stervencien reu-

sciruirn bedekt, hing

Lij- o,ngerust. Och,

en bro,uwerijen, \,'an kasteelen en

-

heerenhur^

),

Tranen dto,ngen hem in de oogen, nu hij zijn
onmacht bewust $terdl en zich die cluizenden
weerloozen o,vsr clie gansche streek voo'rstelc1e...
Hoe'veel eenvo,udige, brave o,uders, hoeveel onschuldige kinderen, wa,re,Jl reeds door d,e'n doo'cl
geteekencl ! De geneesheer spoedde zich naar d,e
ho,eve, hij zou toch do'en wat hij ko'n'
De gasbo.rn was dichtbij gevaltren'..
In àerr kelde'r vân Hooge\MaL wrieryneLden de
schuilend,en d,oo{'een. Vro'uwen en meisj€s zâten
te bidtden, de veldwachter vertelde over alles,wat
er op de plaats wâs gekutd' Eecn vader ooxd€r-

telclcn slechts lr.et:ri:..., e1 op't.gewelc1 was een
vreesc'lijke hitte gevoùgcl. I)'c iloo,d vo,ltrok zijn
lverk... llet gas stroornclc ai vo,rcr-r b nnetr., en
rveci< weer c{oo'r een zijo,pening...

Buiteir lvaren.er ernkcle g-eleclden dus, clie dau
r;rccsrelijk begonnetr te ho,esten.
lk ga to,ch nog ee'n keer in derr kelclet zien,
zei- een van de ontsrrapten, of ik er nog reclden
kair...

-t.tar-.r daclehjk was hij terug, het gelaat ver\vrolng=en i':oo,r scirrik, tie oogen vot gruw over het

sctronrvspel, tiat

hij

iracl gezien...

--- A1 doori... Uctr }Ieere... zo'o wreed, zo'o
wrced... moet ge da,a,rvoro,r duive'ls ziju... Voo,rr"rit,
troeten er oek aan... nog zo,o'n granaat cr1
we ..,c'rsmachten, lvaar rve r,a1len...
rlij haakie ceir \va,gcll uit een ioocls, laadde de
gcrcriclc vrou\\'err op, e11 ecnige arrderen trokken
dc liar vco,rt, lrct Westen in, terwijl de projek'
ticlen rloor rie liicht htLilclcn... En o,veral stormricn al;3's,tige trenscherr weg, \vas het een *'ilctre
weclloop, llaar ecn veilige'r piaats, een vlucht voo'r

o,f urc

iret r.ioodend

gas.

'k zie uict ineer... 'k zie niet meer I
-.
jammerclc'een
m,eisje... en al tastend iiep, het rnet
tle irancien uitgestoken...
t\Ien greep het kiu.cl en zette het op het vo'ettuig, me'n hielp o,o,k nog eenige o,ude iie<ierr, toi
cr -e'erl plaatsje mcer vrij was.
],{c'criier,

\iooruit ! klonk iret. Âls ri,'e blijven, zijn u'e
er- a,arl! I),aar op den Kluisberg zitten baarlijke

cltrivels...

En lvo,eclend keek men naar clen heuvelrug, clie
so,mber oçbultte oncler de grauwe lucht, gincts
over d,e Schelde. D
Eildelijk ging cle sto,rnl lveer een wijle liggel,
ma,ar hoe a,fschulvelijk wreed hacl hij 't Leie- en
Scireldeland getroffen !
Fiet nieurvs van cle rarnp verspreidde zich. De
meestet rtan hEt clorp vluchtten \ileg. De burgemeester en enkele parochianen begaverr zici:
1.n21 Hss,gewal.

Engelsche sotclaten kwamen hulp bieden'

Zt

'

:
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*
vieien; aûdererl zageu riiet mecr

e,r]

iruiltleu varr

arrgsi:.

Grorcperl verecerigcieil

zicii

e1r tro,kkerr

gevaarirlke weger.
De .Engelsctlc'n zoilden a,uto's.

-

ileu

over de

laa,cicie dr-

zwaarst getrolicneu. op.
Overai .wemcioe ller vaû uo,rupelaa.rs,. Àndercu
zocflten nuû kr[!ie'r'cn en j<rl].Li(jrcu scdl'eloen o,ur

l:uu quclers.
Welke tooneelen

!

-ùIen liep naar-i:ortrijk,dal rru pl'o,ts eer vrijstatl,
eeu a-syl bleek. Da,ar tocn was oe oo,rlog voo,rbll .
Ko,rtrijk was Descnoten geworden, zooals wU
wete[; het waren toen tragrsclrc oag,cl1. I11er erl
oaar la,ai.den vla,ûruren, s,tortten Iiurzell 111; ver-

D,e stadspoort

van I,aon. Een fraai bouwwerk

uit het begin van c1e middeleeuwen.

\\ ai'trr \ ait gl-iSitraSlr l-S Vuui L;ul],

Eu iret verrraa,i gaat voo,rt :
tu D'e l-jrittcn kroperi Lioor cte opetiilg ctl zagcrl
cen untzetLeuci to,oneel. Daar lagen al dic kiriric
re11

en vo,i\vasrscnen, ovel e,lr cioor elkaar, de rnees-

ten nog met de uitdrukking van hun afschuwelijken doodsÉrijd o,p het gerlaat. Wie had zich ooat
zoo iets kunnen voorstellen in Vlaanderen, waar
men wel gaarne d,e ro,mantische verhalen en 1egenden

uit 't verleden

voo,rt verteide, maar nimkunn.en verruoeclen, clat een oorlog z6ô
was, als men hem nu aan den iijve gevo,elde.
D,e so,ldaten s,taken de lichamen naar b,uiteir...

mer

hactr

D,e aan."vezigen schrokkeu van

die

bekende

do,oden en wiss'erlctren kreten van schrik
keer.
Zij gaven hun indrukken weer.

en

a"f-

Maar men ha,c1 geen tijci, orn daarover na te
dçnkç51, want de Engelschen schoven een kind
doo,r de opening, en dan nog een en een dercle,

drie kleinen, nauwelijks tien jaar en die cla,ar
nu lagen met de vuistjes krampacrrtig gesloten,
het gezichtje verwrongeî, als een getuigenis, iroe

zij vre'es,e1ijk geleden hadclen.
IIen legde de lichamen na,ast elkaar oçr 't gras
en d,er dokter boo,g er zich telke'ns o,ver heen en
ook

somber klo'nk dan telkens zijn stem: Droo'd !
De burgemeester noemcle de slachto,ffers op.
Een gansch gezin met zeverr kinderen was oûrgeko'men.

Jozef-Maria, een heele fa,milie uitgemoorcl,

- er een op.
nretkte

l4ie Panne.. moet ge claarvoo'r bijna hon- jaa,r $to,Tc1en, hoorde men weel, en de do,kdercl
ter liet er op vo,lgen, siteeds als de do'ffe bo,ns van
den klepel op een tampende uitvaa.rtsklok : Dood,
dood !
Bn zulke too,neelen zag men ook in andere dor-

pen. Velen doo'r gas getro,ffen, konden nog
r'1uchten, maar o,nderwege openb,aarden zich
reeds de vreresrelijke verschijnselen.

Er

waren er die, naar adem snakkend, neer-

iaten honden en kâ,ttelr zwlerven, o'nlerlspelLend
blaltencl en mlallwend, zo'efiencl naar voedsell
veeù burgers onivluchtten de stad err arrdereo ver)orefden, in cle ke.icters, tot cie hornger hen naat
bo,leu ctreet o,m lerve;rsmiouelen le zoekexl bij eeu
kruitienier, ctie niet vertrokkeu wâs, orl een bakker, clie nog zijû o,ven stookte. È,n dau zageÛ ze
olrgunsiige g"ezlchten, lo,enscire kerels, die iu wo'
ningen braken om te stelen en hun burt geniepig weg te dra,gen ol heen te voereû op eelt stoo,t
een kruiwagen.
N'u was er lr,at meer leven tocir. Veel soldaten
liepeu doo'r tLe sta.rt erl vracnta,uto's cireunder.t
cloo,r de hooirstratexr. vvrnkeùs werden weer geopencl, inwoners olc niet verre gevluclit warel;,
keerden terug.
.t<ar o,1

IIet ( lort il, zoa noel[de ll}eu iret i<Iooster op

rlc rlspianacle, kostsctrooù tevens, gebouwd op c.itplaa,ts, waal vroeger eeu sterkte lag. De tuiu helclc
aJ iraâr cie Leie, en eenige dageot geledeo pas,

irad ciaar een schip gemeerd, waarop zieken,
ouden, g'eb'rekkigen en de meeste zusters naar
Gent vertrokken waren. Iinkelem waren toch mogcn blijven. De Duitschers .hadden het gebouw
in die geweldige jarem der bezetting als anbu-

lance gebruikt. Veel hunner so,ldaten waref,L er
geo'pereerd en in den ho'f stond: nog de overr,
r,vaarin cie dokteru de a,lgezette lichaanrsde,elen lie-

ten v,erbranden. \'-elen ook wâren hier bezweken
en men had de begraafplaats dezer stadl achter
het fro'n-t heei wat moeten uitbreiden.
lVla,ar nu wâs de b,ezetter heen err verto,efd"en
er in het hospitaal Britten van de sekte der Kwakerrs, tort verpleging van b,urgers.

D'aarheen richtte mefl den eersten strosm van

g*etlo,f f enen.

En nu was het fro,ntho'spitaail eenrsklaps vol
ro,ering. Op wagens ef,I auto/s b'racht men.a1 maar
clo,o,r 6urgôrs aan, mainnen, vroruwenr kinderern,
gansche gezinnen, sonnmigenr doo'r granaten ver*irlkt, d6qh cle mee'sten door s,tikgas getroffet'
\Ien zag er, clie al half bezwijmd ïlaren' en te'
gerr den dood wo,rste{de,n; anderen daarentegen

otoeg".r oLpge-À7o{nden aan dern dokter, wa'arotn
zij hler g"Làt.ien werclen. Ja, ze.gevoeld-en zich
wâi wa,tâissre'lijk, 'wat kwalijk, doch in de luclit
zou dat lap otvergaan , Tnaar als men hen gedwon'
g* ft^a âi"n ttËo te leggen, o'penbaarde zich
Eelveldig de kwaal. Want het gas was €ven veri"A*UiË als hij, die het zoo la'f en o'nverhoeds a'f-

-
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no,tafis, cle on,clerwijzer, gansclre gezinnen ! Na
',,ier dagen zijn er 92 sterfgcvallen. En de angst-

lireten cler o,nge{ukkige ziel<en, als ze vliegtuigen
hoo'ren ! Men b,rengt geq'olrcle1 uit Oudenaarde.
Den Sen Novcrrbc'r ko,mt cle koning in de sita.d.
I{ij noenmaalt bij mc,r'rotw Goethals cn bezoe,kt
rie

kliniek van clo,kter Lauvvers. l
Over ons bezock aan Kortrijk schreven u'ij het

,,'olgende:

Ik heb vecl grur,velijks tijdens clen oorlag
- ma,ar
gezicn,
rlat rvas to'ch het ergste.
Zoo zei de Engelsche clokter Herbert C. I{anling in hct lîortho'spitaal te I{ortrijk, waar rk
hem bezo,cht. I{ij c1oe,lde op de burgers, c'lie hier
van gasaa.nvallel stierr,.en.
clat was het ergste,-wat ik gezien heb.
-HijJa,
rv'as met zij'n afdeeling der rr So,ciety of
F'liends r, in het hospitaal gevestigd. Deze mannen e1l vrou\ven treho,oren to,t d:e sekte dsr Kwakers, dïe o,nder a'ndere vo,orschriften ook het verbo,cl tot dooden, zelfs in oorlogstijd, heeft. Maar

Een vlammenwerper.

had; het werkte in veel gevallen iras
na eenigen tijd, a1s het sJachtoffer juis't meenrlc,
gelukkig ontsnapt te zijl. Gruwelijk werden nu
c1e to,oneelen in de vo,lle zalen. Daar lagen klcinEn en groo,ten, jo'ngeren en o,ucle(en, gansche
families, langzaam te stikken. Kinderkens wenclden in hun benaûwc1heic1.,teru,ijl de adem moeilijk
cloor de keel snokte, clen b'lik naar moec1er, oir.i
hulp, ma,ar moeder zelrre wrong zich in cle s,marten van clen <lood. De handen balden zich tot
,r'uisten, o'f kiemden zich a.an de sponcle, de vo,eten wierpen het deksre{ '\ /eg, dre bo,rst hijgde, Ce
oo,gen puilden uit- Vglen ko'nden niets uitbrengelt dan een gerzutel; enkelen toch schreeuwden
om hulp o,f rie,pen in vreeselijken angst, dat ze
niets meer za,gefl, d'at ze b'lind waren.
DIë do,kters en velpleergsters cl'etlen u'at ze konden, mraar stondenr maehteloos tegenover de
moocderii van den l)tritscher, tegen zijn schanrlcgezoinrd,en

Ii

j

ke wraallo,ef enin g.

Er was gebrek aaûr Dlaat,q, want nog altijd

vloeicle de stroo'm clet slachtoffers voort.
Tn een werk, cloo,r <1e kloosterrre-reenigine,

waa,ttoe het fro,nt behoo,rcle, o\/er de o,rrlogsdaget geschreven, v/ord[ ooli van clie tlagen gEwag
gemaakl.

De schrijfster ve*e,lt el,'e'neens, dat men kon:t
c1e zieken en qebrekkiger per
vaârtuiq naar Gent harl gebracht.
Enrkele zttsters waret moqen blijiel. en ze 1.a''!clen nu hun hanclen meerr dan vo[.
En we lezen:

vooif drê beweging,

rr Dten 28en zag men clen allertries,tigs'ten

van âuto's

naclrerren

met

c1e <1oor

s,to,et

gas getroffen brrt-

gErs vafl Avelqern. Engelsche <lokters b'iedcri
hulp. Vele sJachtoffers worrlen bedien..i €n s'terven. En geen bedden, ge'en linnen. I,Ien legt ze

in 't

gras vo,or de eersrte zorgen; de kunstmatigc
ademha,iing; clan wikkelt men hen in een cleken
op een b,a.ar. Arme wrakken I Zij lijden veel, en
de m.eestén zijn blind. Juffers en zustcrs iler stacl
komen o,ns helpen. Nog altijcl cloo,r gas getro,ffenen ; de zuste"rs uit het klooster van Avelgern, de

zii wilden toch in

dîenst der lijdende mensch-

heir1, tro,tseerend het gevaar, om te he'lpen ,
hulp noodig was.
fjoch hier sito,nden ze machterloos.

\raa!

Nu lagen er weer typhuslijders.
Zoo zat Kortrijk \ro,1 met vluchtelingEn, rvâren
de hospitalen rran e11encle vervuld, en heerschte
ei rorl\\, in duizenden harten. In het fort-hosoitaal lagen er reetls tachti.q cloo4en o'ver aarcle. Tot
laat in den nacht bracht men nierls'e slaehto'ffers.
Op het grasplein pâs,te men oçr velen de kunstmatige a<lernhaling toe. Een der klassen van de
kostscho,o,l diende tot operatiezaal en een Amerikaansche arts', dokter Aidor, was er met zijn personee,l onoçrhoudelijk aan het werk. Men moest
zich met Lleine larnpen behelpen, want Duitsche
r.liegets vlogen over d'e stad en wierpen nog bo,mmen, en als dan de ontplo,ffingen het gebouw dec'len clavereri, gilden veel gekwetsten hun angsf
rr eer uit. Tot hier achtervolgde de cloo'cl de weer1o,o'z.ebannelingetr. Op berries lagen liiclers, meîs'chelijke wrakken, verminkten en rloo'r gas getro,ffenen,

ern oo{< r,'eel

blintlen. Gansche gerzinnen

daar. Kloostefzusters en juffe'rs uit c1e
sta,cl Ëwamerr hulp bieden, er waren hanclen te
o,ve,r1ec1'en

ko,rt.

En in clen ke{der timmerd'e c{'e knecht voortdurentl maar doodkisten.
Dran trracht men oqr b'aren dood'en naât 't kerkho,f, n'aa,r weldra menig kruisje aan het drama
van L.eie en Schelcle zou blijven hetinncrcir.
De Dtritschers haclden gunstige stellingen...
guns,tig voot hl1n mo,o'rdEnâarslÀ7erk.
Aarr cle c'vc'rzijc'ie clcr Schc'lc.le rijs,t het lan<l tot

een reeks irc'ltvc1s,,

tl.er-r

Koppenb'erg, ciea IIoo-

1endi, d,en Knok, clen l,Iuziekberg, clen Edelare'
berg, clen \[iotvclberg; en rtooral den Kluisb,erg.

Een bezoek aan clen K]uis;berg too,nt, hoe het
op cfie ho'o,gte in <1ie ctragen toeging.

Van Berchem (bij Oucl'enaerde) leidt een we{I
naar Ronse. Ecrst .qa,at hij steil oprn'aatts, voorbij
Quaremont, tot aan de herberg rt A 1a Statio,n r.
Dan d,aalt hij. Aan die herberg mo,et ik rechts

in naar den Kluisberg.
Hier sta ik op den ,tKnokr. 'k Heb een blik op
._
Qua,rcrrno,nt geworpen. 't }feeft ook van clen oo,r_
log ge,leden. 't fs een o,ur1 clo,rp,, wa,ar men veel
\roonverpen uit clen Rorneinschen tijd voncl.
De rveg rran Ber'chctn naar Ronsr:. Érren s.hoo*
ik hem af van clen Knok, waar eenige Engelsche
soldatcn bij ho,utstapels de wacirt-ho,udËn. De
baan ligt tlu eenzaarn. Een leurderr help,t zijn drie
lron<l'en de kar naar bo,ven trerkken. ÀndËre beu'eging be,speur

ik

niet.

Onlangs vç'as het een lijd,ensweg, een cler vele
lancl cier Sche:lde. I"an,qs hier vluchtten cle
in\r"oq1ers v,an Berchem en Ruien, vo,o( cle beschie-

iu 't
ling.

l! \Vas een lange

sto,et van bânneJingén.

Zoo juist heeft een oudt moederije het me nog
verteld.
< Ik la'g in dekens gewikke,ld, op, een ka,r, met
twee koeien ef voolf >t, zei ze met haa,r gebroken
stenl. (( tr{aar cie be,esten konden c1a'r Ëerg niet
o',n. D'aar stonclen rvc halrrern'e.ge. En de granrten schuifelen o,ver en iangs ons trreen. Dc Duit,

trokken a'f. 'k Rielr e'eir o,fficierr qt vr-olcg
oI hij ons toch geen pa,artl lecnor kon. I),e rnau

sichers

kreeg de trauen

in de oogen als hij mij zag en

hij liet tu,ee soklatenr een praiâril halen en me boven op cl'en berg voercî. Ilaar verder mochten
z.e niet, ,want ze mocsten tlaar cen lnst bczetten.
Ik stonctr er rreeer. Einriclijk votr<l men nog eetr
paa.rd, cla,t tlc kar rraar rlc stati trok rr.
I{annen,, vrotlwen, kindercu, qmc,citicit zich in
een verwarclê vlucht heen, tern'ijl c'[e kanonnen
over ell I'i"eer borren <]e Schelcie hun r,ruur spur,-

clen.

't \Iras clc lara,tste sto'rnl,

clie rrrceselijk

r.oer1cle, maar ecnsklaps bc,c1a.arr1c. I)e muil van
't geschnt wercl ges,topt ert <1c rrluchtelingen keerclen naar hun verniel<1e <lorpen te,rug.
Ntt ligt clre weg b j Quaremont eenzaam ell ver-

laten.

Ik

s1a clen aarclen rtveg rechts

in cn kcxn op

van der hee'r Be'haegel. \/oo,r cle rakappcn,. -I),e zusLters yry1 hef a,fgebrancle kloo,ster te Berchem, vc'rtorev'en nu hier.
rr D'e Duitschers hebben vier jaar op het kasteel genc'stelcl'r, vertelt rne r1.e po,rtiersvrotl'lv. rt 't
!(,/as voor het boschwerl<. Ze hctiben 't bin;nen
lec{ijk gestelcl ur c1e meube'ls u/eggevoerd'. De

het

ka"s,terel

men zie

ik witte

laatsten,die op tlen b'erg blerren,waren ttvee uhlanen. Ze hoorclen c'lart de I-lngeilschcn tc Qua,remorrt
l<wamcn en vlttclitten râD weg ).
Op vecl plaatsen zie ik nog nrunrltic. I)e vroun'

m,ensch is niet meer gerust. Zomis cr nog ecrr schrikkelijk onge'luk gebeuld.

zegt: < Een
clag

Drie mann'en r,'r'ilcicn ee1 gra,naat losschroert'en rr.
De lezer begrijpt a,1 wat volgt. Altijcl maa,r u'eer
dezelfde geschieclenis van ongelukken.
rr l{ct waren irier geen kincleren D, zegt

(

c1e

maal' merrsciten van borten de dertig.
'fwee zijn er al te Rotrse cl.ood err t1e dercle is'
ver gezet.
'k Vol.s c'le cheef err kom aa.n een trv'eede ka,steel, w'aar langen ti;d een generaal verbleef. Van
'hier schouwcle hij o,ver het Schelcle- err Leieciatr.

vro,uw,

>r

.Op onz.e scho'onste kasteelen hebben hooge
o\-erstefl genestelcl. 't \-v:as eerst voo( iren een
heerlijkheid,, d'e < frissche, frohe l{rieg rr ' Te Ber=
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1ijn, te Kerulen,, te Munchen woornden ze op kaInerrs, \4/o'rstelclen ze verelari met gelcllebreË, o,m
to'ch irun < stanci r orp te ho,ud:en. Nu ùas het hux
echte tijd. Ze heerschten hier als vorstjes. Buiten
stonden c1rie, vier â,uto,'s.tot hrrn bescliikking, en
in d'en stal d'e vurigste paarden. Solclaten de]<ten
de weelderige tafel enr diencle.n op zilveren, met
-iiinstc
ttôtsche \,\'aeellen geteekencie schàtels,

ae

spijzen op. Eén bevel etr een rnilitâir koncert

vervro,olijkte hrrn maaltijd. Zij, die in vrecle,srtijcl
werknrarr o,f leera,air, leurcler of ad,vokaa,t, s,traa,trreger of inge,nieur waren en nrl het effen grijs
clro,egen, bo'gen o,f grb,etten alleroncletdariigst
voo,r Ziin Excellencic, dq1 hoogen overste. Èen
bgr''el qreer en clê bewoners van doollen moesten
in huis b,liive,n, o,f onr ze\'en of acht uur slapen
gaan; der priester had! niets o,ver zijn.k'e,rl! en cle
meeste,r o'rrer zijnr schoo,l te verte;llen.
't l,eeik a,ls iu een snrcrokje rrain <le fee met baar
1r n

/vc'rfoedc.

Ja, gincls ve'rr1er, n'aar clie kanonnclr huilden,
zateu duizerr<lclr nrannen in erelr stinkcrrrle, slijkerige lçr4t'gfaaf, <md'er lijkenlucht, b,ij ratten en
on gecli

erte, r,errruilcl,

llaa,r

a1s

clre

fu

sy'g,166's, afgern

at.

hoo'ge o{rerrstc e,ets vluchtig ktranr,

strekten ze nog hun stramme beenen... D'ie manlren s;prongcrn ztrc,a,1s liij 4an 't to'uurtje trok, cloch
dat tourn,tje hirr.g ver achter de, linie, in c1e weelclerige kanrer \ran 't schorrne kasteel. En als hij
.qo,eti aan 't to,rrrvtjc trt<, zoxlrlaï cl,c nlatrnen op-

sprc)lrgen en voo,rtstol'rnclen' en clcn tegcnstancler

â.fslo,egc1l, lireeg c1e ircrc'ge oversrte, voor zi.in rrercl i crr stcl i j kc: i1 a a r'l', r'r'ec1 e'e1 o,ncl c,rscfi.eitli n g.

't Js r,.'aar, cr hingen da.n lichamen stijf elr blocrl-encl aan cle koorclen. Ze gcltcxttzaam<len niet
ntecr. Ze. r-crdên

uit

e11 vcrvangen clo,or .çvat
rr mensichenma,teriaial r.

cle loopgraaf ge\vorpen

cle orrerste no,enrclê, zijrr

En als vroegef parelclic c1e gestolen wijn in de
kristallcn glazor en cln"arrclclen $,'olkjes iook r,'an
rle t{crr,u'fdc sigar:etten, tiamptcn clc sip'ijze1l,
spcelclc cle rnilitaire kape'l.
Ze1<er, r'roo,lijk en frisch \\/as de kliig. Icts anrlers dlan het beneperr levcrr in clc garnizo,ensstad
rrrct zijrr velc zorgen.
Zoa gaan nrijn gerclaclitetr, als ik op r1'en Kluisberg stap en o'n,s gehavencl' \rlaanclercn zie, rlaal
over de Sche'k1le, als eerr ontz,aglijke schilclcrij van
gïoe1l el1 p,11{)er, grijs e1 wit, roocl e' ge'el...
I)ic ijzerelt Duitsche nruur stortte in. D,c legcts
trokken terug. De hoo'ge oversteir v{uchtterr uit
fi1zc liaetcc,len. IIun rijk was uit, hun macht gebrokerr. {ç(es verlm,rgerr hun ee'fetee{<en, hrrn
gouclcn banden.
lfaar' r'co,r ze Vlaanclc,reil verlieten, schoncletr
ze no,fT ecn zijner schoo'nste cleclen, oqrtwikkcic1efi ze uro,llien van hun, stikgas... en ik clenk u'eer
aan d,e \\:oo{drcn lrân een pas.toor : rr Klaarlijk is
't een rl'rake, ecn laf{e, lage wrake. )
Hier ste1r1,cn z,e batterijen op, en stapels munitie; c'n b,ij clie munitic waren granaten met gas
cn branrlhommEn.
I'Iilitair zotl mcn cle Schelrlcovergang'en moeten
b'eschieten, cn men deecli cfit ook bij Avelgem eu
Berchern.
I'Iaar merr zoncl eveue€ns de clhivelsche pro,jek-
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tielcn lanclwaarts nâar Tiegenr, Ingooigent, Oo,tegc'm en ciclcrs, al was c,r cla,ar ge,en gewemel vair

rrcls in ziir.r r,vcrkjc ovcr dit c1orp, <lat
schc lustoord' norcmt.

soltlateu.

Veel bo,ornen, waarvan hij gcrvaagt, zijn cchtcr

De Iiluisberg is kaal gep,lukt... \Veg zijn de

statige bo,omern. De D,uitscirers hebben het bo,sch
lrcergcrrclcl. Horncletcl'en b'ur.gcrs varr Ruictr, Rozcrlakcn, Orr,oir, Berch,ern, nloesten dc stamrlcn
<nrrhal<trieu en tot houtskrrc,l vcrb.ran,1q1. Norg zie
ik tus,sichen wortclstronken c1e wijdc zwalte plckken. Ve'rro'Este spo,fefl leirlclr nee,rc\4raatts. Daalover fedetl cl,e 'ivagentjes. Eqr heerlijke brok natuurschoon is vernielcl.

hct :i,gfijp clcr kerkbeuk en met

verc,leteil,

plachtig pano,ranra
bqwoncicrclen. I)e ijzererr ii"4i hangt half rrenrielcl
tnsschcn c1e geschc,ur<lb ruuren. l{o,g lc,es ik
cle rvanclcn clê namcn clcr bczo,ekers. Er zijn cr
bij geko'men met vermeklingen als a évacué
cltArras,, de Do,uai, e'n4.. )r, r, uitge,wekene va,ir
i\trecht, I)o'uai l, en anclere Fr'arrschc steciEn. D{e
bczo,chten clerr Kluisl>c,rg nic,t als toerist, ntaar
ch'l'''angalbeider.

1

,
flit het
cl

**,,
voo,rgaancle,

enkbee'l<X vorm

kan <le leze'r zich

cn vaar clen

1

a

eelr
atsrtelr o,o,r1o,gss,to'rm .

l{a,ar wij uro,eten nog enkele bijzomderheclen

rrree<leclcu.

'

Letten 1ve eve'n op Tiegem.

ïiegcm...
r< Alle wegefl leiden

n,aâd

Tie,gem,n zegt Streu-

ges'letep,

en

't geschuif drer

io'onrr

c1e c1'c

beschieting.

wc'onclen 1,800 menschen cn zeven en negentig verlo'ren cr het leven ; ccn gccl,eelte cler
berrc'lking $'ercl dtls door eerr laffe rvraakneming
lerrnoofctr.
Ticgem \\'âs een cler punten, lr'aar cle voorhoeclcn der Engelschc en de achterhoedicn der D'uitschcrs in gevecht rvt:aren.

Er

D'it

gebeurcle vooral

bij het

Sint-Anrotclus-

bo,sch.

We'st-Vlaa,nclreïen,

.

't

Ër sto,nclcrr vie'r honcletcl en zes huizen... De
granatcn strocgen in cn slcchts veertig \\,roningcn
ble'vcn. ourgescho,nclen. Ve'ertien <la,gert ook cluttr-

vctwijclt zich nn tort eci.l meir, e11 .qincls aan rlen
over-kant to,onenr Avc-'lgem en Kerk:ho,vc hun
schrikkslijke wourlen. 'k Scho,ul' tot cliep in

..

c1o,o,r

ircbtreir, clc toLrelt o,o'it getrrige gewees,t zijn va,n
feiten a,1s in Okto,ber 1918?
Ja, alle wege11 leiden naar Ticgetn... Err rru ook
vo,or 't geschut, cnr 't clo,rp lag cla,ar' hoo,g en
bloo't, zo,oals cluizerlcliecr bed'e:vaarclers, die e'r dcu"
H. Arrro,lclus kwamen clienerr, hct vaar verre zagel\

I)e lusthuisrjes, r1e g'astho,vcll op cl;c helling traar
de Waals'che zij<le r,'o'o{al, zijn .qcs'loten. \\/clk
cen vlcecl r'an b'lijc1e herinneringefl roeperl ze ons
vo,or rlcu geest I lfa, clie vroo,lijke to,chtjes naar
dcn I{iuisberg, naat <len schooi.ten berg van
\,'laanclclen I
\tr7cet ge 't norg, Gentcnaars,, itoc'ge temgkcerr'l'ct in waglcns rnct glro,cn I'ersicrri. ctr in c.lcrr stil1c'11 âvond uw lierlerc,ra liet klinken !
I"ang sta ik hicr. Wittc rvegclties s ingercrr ornlaag la,ugs kleine hoevcrr err hutten. De Scircrlile

Langzaan claal ik clcir berg af ra,ar Berchern,
cn beneclLen wencl ik nog eerm den blik vo'l weenroecl naar de gc'schonrclenr hoogte, nurte'laar a1s
Ieperen's halle en hoo,fdkerk, als D.iksmuiclc en
Nicuwpoo,rt, als gansch Veurne-Arlbacht, cle
Ieper-, Leie en Schelcl,evallei.

zijn

\roretstâpptel1... ))
llaaf zo'u Tiegcrn oo'it e,c'n geschietlenis bc'lc,efd

o,1_,

vrâ gen zc triestig.

uit
jn scherpç naalcl,

' moeCler's ha,nd cie eerste ge'beden getiaart.
Il,ic toren hecft, ornr zerggen, clq gcschierlenis
ntccgelecfd, gesilachtcrr* zic'n ko'men e11 gaan, zo,olang crr zoo,v'eei, rlat cle schorrc.n aan zijn voct

cluizenrlem trczo,ekcrs,.het

wahf 'l roo,'1 <let r'laken tegerr
rvitte gevcls vonkt. n'Iaa,r cl'e.e'rârl\/e lucht vorrnt
c'r nu rlen passctrclen touwsluicr. O'rre'ral tocb is
tt hart zoo voil c11 zoo r,\Na?.r, c:r als <le metrs,chen
tt sptekcn rral clicn laa,tsrtcrr strijd, krijg"en zc c1e
tranen in rle o,ogen. rr 't \\tas toch zoo rvreec1,, meneefe, cll iloc Eâ,â11 we cf t\ieefc ho'v'etr gerâkct I rr

zi

<lic hoc.rg o,psteekt irr cl'e lucht, bo,velr a:l 't antleLc,
Selijkt hij een statige reus, cle wachter, cle ve,iligheitl, cle rusthoucle't' bo,v'en aL iret kle,itt' gercloeu
van huisrjes ên huizet, die ro,ncl zijn voc't geschaarcl sitaan. Voorr het omts,taau cn 't opbo'uwen
vau c1!en, toiren rnoret men achtcruit gaan tot dc
jaren 110r(). Hier hoeft St-Arnolclus als knaalr aan

D'e ho,utskoo'l dienclc voo'r (lc niunitie. Niet alleen.mocst België zijn mctalen levcrcn, mâar ook
zijn ho,rrt crr <1c s,pie'rkla,cht zijner b,cvo,lkitrg in
rlen strijcl tcgcm <le cigerr zo'rrerr.
lk ko,nr lij <lerr uitkijlito'rcn, \vâar in vrerlcs-

a,1s

hii 't Vlaanl

cloorr clc Duitschcrs gerooicl.
Ticgenr's kerk is merkw'a.a.rc1ig.
< D,e oucl'e grijze zuraTe to,ren rijst te micldren

\\-i1<1c nrcrr riau burgers tr"efferrJ

tijd

-

'

I)e Tiegon"sche l'reurrel immers loopt \\'estelijk
naâr dle laagte in cen bo,sch, clat cle vallei v'uilt.
D,it bosch verheft zich dan weer op c1e helling
vaû c'en tweeden heuvel.

ITier ligt c1e tredevaarfr,laats van Sint-Arnolclus,
dât bosch is dte fo,ntein van Sint-Arn,oldus,
en er staa,t een kapel. Menr ontclekte in het jaai
1817, c1a,t cle bro,n clloor een steEnen watedeicling
in vcrbarull s,to,nr1l met een vet'gaarbak, clie lag
wa;at eens het kasteel ges,taan had. En kasteelen

In

$re'rclen o,rr stratetgische

punterl qebo,uwd.. Geen

wondet', dat, oroik in dezetr oroirlogr defgelijke
puntcn weer hun gewicht kregen, en 't is clus niet
vferefmd, dat het Kapelle- o,f S'int-Arnoilclusborsch
het toorneel v/efcl Van ger,'echten.
En toch was het zoo,'n poëtische plaats.

rr Men vb,elt zich da'ar, l schliift S'treuvels, rt als
in ecn w{jd'srchen ternpel, 't gelijkt eEn kathedlra,al
in rolle natuur, een heiligclb'm ond'et den blooten
hemel, o,mslotEn doo,r hoo,ge bergwanclEn in het
,licoste van een sornber woud.
I)re sternming is er vooral rustig. A1 het gerucht
komt Van '[ gestchuifel der vorge{s; verder in de
laagte hoorrt rnen, het za,chte gernurmel van wa;ter.
De blaren aan d'e bocrnen roeren niet... >

-77?0burgers kwa,rnen naar buiten,

ge.vnoqrden

o,ok, eri

de bonclgenoo,ten steldên hen gerust.

Maar de boer zelf bleef liggen.

lijk getroffen.

Hij

was doode-

Da,ar sbierf hij na,a,st en met zijn vrouw. Mer.
kon geen hulp bieden. De strijd duurde immers
voort. Nog benden D,uitschers zaten in het bosch
verscho,len* Men hoo,rcle, bo,ven de schoten, ge
roep en getier. De in den kelder ge.vluchte soldaten gaven zich o'rter, en werclen naar achter ge-

leicl. Maar anderen bleven den a,ftocht vErcledigen...

En

to,en

hier de kahnte temgkeerdê, lagen daar

de baas en de b,azin dood.

Flulp uit Amerika voo'r de Belgen.

En eensklaps verscheen daar nu de o,orlog, en
werd er wo,edend gestreden, man tegen laan, m€t
handgranaten en bajoaretten.
Kogels suisden in 't roncle, granâte[ sloegen
in... De boschwachter, slechts gewoon aan r,reedzame bedetraarders en aan lieflijke geruchten van
zijn wo,ud, stond nu a1 meteens in al dat oo,rlogsgewoel...

Hij

kreeg van schrik een beroerte'el

stierf. Men begroef hem. voorloopig naast

de

kapel.

Een lanclbo,uwer, De C..., was met zijn vro,uw
en buren in den kelder gevlucht. Wat een sto m
ro,erde

om hen. Onophoudelijk klonken

zware

slagen. Het Bosch zuchtte. De dood loerde cloor
de lucht.
D,aar sto,rmden Duitschers binnen. Ze waræ.
door Engelschen achtewo,lgd en wilden hier hun
leven redden. Een nieuwe, zware s1ag, een gedreun van vallende steenen...
Een weeselijke kreet... sn to,en dê wolk van
rook en sto,f zich verspreidde, zag m,en de bo,erin
weeselijk bloeclend liggenr. Een scherf had haa,r
eeî been afgerukt... Ma,ar de Britten hadden den
vijancl o,p de hoeve zien verclwijnerl Ze bemerkten de keldero,pening. Da,a,r mo,esten de D'uitschers
zitten en ze kwa;rnEn to,ch niet met opgestoken.
handen, om zich over te g€,v€1l.
l\Ien moest hen clus voor ziin, of antlers ko'n
uit clat hol voo'r de Enge{schen c1e doo'd ko'rnen.
Een hanclgranaat clan,? D'at was het helsche wâp€n
voo'r ke'lclers, abri'sr, b,lokhuizen.
GelukkiE gebruikten r1e Engels'chen toch nog
dat v'reeselijk tuig niet, anc1erc waie' Er ge'en enkele overlevencle geu'eest...
De bo'er begr'eep het geva'ar en riep no'g: rt Civie{, civiel ! r Maar 't was reeds te laat.

n,{a.a.r de beschieting duurde voo,rt. De granaten
kwamen nu v'ain olver de Sche,lde.
Anderenr schuilden in clen kelder, bij clie lijken.
Deze konden dtaar niet blijven liggen. Hoelang
zou het bo,rnbardennent dure,n? En dan kwa,rn
na,ast de lerrenden de olrtb,indiug.
Ze begraven dus...Maar in Vlaanderen betoo,nt
men groo,ten eerbied voo,r de clb,oden.
Men kon D C. en zijn vro,uw niet zonder s,chrijn
aan clerr schoot der a,a.rde toeverttouwen.
Eenige mannen haald'en,hout. braken planken

nit

een var'1<enshok, en d'aârme'e timmerden
tt'ee ru'i,\'e kisten.

ze

Het dorp met het ker]<ho,f lag in een verschrik-

kelijk vuur; men kon er zich niet wagen. Men
las eenige geb'eden en begro'ef voorloopig de dooclen ter p'laatse, om ze later naar het kerkho,f o,vet

te brengen.
Bn dan vlttg in

clen kel<ler terug, want de s'totm
al maat voort.
So'ms hoorcle men gero,€p, en dan keek meo
naar buiten, eî zag vluchtelingen op derr heuvel.
De menschen srâTen te gejaagd om nieuws te verlo,e,ide

tellen. fn hun blik lag verschrikking. Ze u,ez,æ
Oost- of Zuidwaarts, als om te zeggen, dat het

daar nog wreeder toeging.
Men herdacht in dienr tiid dTkwiils de iaren
1847-48, toen twee opeenvolgende jaren in Vlaand,eren de oo,gst mislukte, en de aardappelEn door
ziekte a.angetas't werden.

In

dlenr

tijd

was zulk een mislukking vold'o,ende

om algemeene ellen<1e te verwekken. Er was geen

Schoten klonken... Vuurstralen flits'ten in het
gruwelijk verblijf, belichtten een oogenblik c1'e
stervende vro,uwr de van angs,t verwroflgen v/ezens, het bloed...

Civiel ! Civiel ! huildê mEn van binnen.

-D'e Engelschen staakten het vuren. Sidderende

Een vernielde loo,pgraaf na trommelvuur.

-
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Een neergescho,ten ZeppeTin.
danvo€r zoo,als thans, en ho'ngersnood brak uit.

En Streuvels schrijft hiervan in zljn werkje

over Tiegem:
rr Er was nu gelegenheid tot de grurvelijks,te
wo,ekerijen, want cle nood dwo,ng, en die koo,rn
bezat mocht den p'rijs stellen naa,r hij het go,edvo,nd,. Ife€1e stukken land, hee,le pa,chthoven werden v'erpand voor eenige zakken ko,orn en bo,onen. Voor: het tiende van dre waarde kreeg men
groote eigendôrnmen ; heele bezittingen van fortuinen hebben zich in die jaren verlegd o'f samengeho,opt bij enke'le bo'eren o,f ko,opmannen clie
graan op den zo;lder hadden.
r Wat deed de genre'ene man? IIoe ging het bi,
,lezen clie no'ch ge'lcl no,ch koorn bezaten? ITulnr
en b,ijsitand \ /alen o'r-rto,eleikenrl om in clen nood
te vo,o'rzien. feclË,reen mossf 2ich7çlf trachterr' te
reddên. Al1es rvat maar denkelijk rvas, s/erd als
voedrsre,l .gebruikt ; 't geen gewoo,nlijk to,t beestenvoeder dfend'e \ /ercl nu .qemalen en gel<ookt en
gretig vero,rbercl. I.oo,f, raDen, koo,len, wo,rtels,
alles wat buiten sto'ncl rverd als clbo,r roo,fdierer
rveggehaald en verslonden. De noodlijrlenclen lie'
pen in benden langs het land als ho,ngerige ho'n'
clten

en rooddlen alles wat er te vinden was. D(

Cieren zelf moest men binnen ho'uden en hun eter
bewaketr; men heeft veetal ge"ziern dat de honcler.
regelmatig hun scho'tel met eten gestolen werd
door lieden die op den lo'er lagen te wachten tol

men de bees,ten bestelde. De menscherr eilaas ve,rgingen van ellende en vie'ien dood langs c1e straat.
Welhaast cieed het slechte voedsel en de o,ntbering
hunne uitu'erksels : de ziekte begon uit te barsten.

r Op de gemeenteboeken'kan men de afschrifder brie,veu nagâan die aan Staat en Provincie

tel

hulp a,fsmeekten. Daar de schaarsch't land, r,vas er moeilijk oncle,rstand te krijgen. Go,uve'rneur en minis,ter
schijnen te twijfe,len aan cle gegrontiheicl. <ler
klachten, van ho,ogerhancl vraa,gt men opl-re1de.ring en nadere b'epaling der ellende.
r D'e doo:lsklok luiclde zo'n<ler opho.uclerr et hct
clringe'nde

hei4 algemeEn was in

akelige gebiom ltas als eene .qeclurige beclreieing
clie over 't dorp galmde en vrees inboezemde aan
cle levenden. D'e menschen rÀrâren zoo,clanig ver-

gtulrd

vo,o,r dten c1,ood dat,zoo gaus- iemand ziektehii gesrchur'vc1 t'erd en als reclcleloos verlore,n bes,cho'uwd, r'erlaten b,le'ef en

te'ekens vertn'o'nde,

hulp zir'n einde moest afwachten. Ffeele
huisgezinnen stieruetr uit op enkele dagen. Hofzo,nder

-

1722

steden stoncie, j" verlaten, \t'aar a1 i1ê bcu'o'ncrs gcston'en \l'arerr en niemancl durfdle er dcn voet zetten.Op een'e hofstede was er een zoon clie op enkelen tijcl zijn vadier en moetler zag uitclragen en die
één voor één alle vijf zijne broeders en zusters zag
steï/en'. Hij arlleien ble'ef o,ver, rna,ar hij wâs zoo
vergfuwd cl,at hij in huis niet b;lijvcn clo,rst en het
<lorp verliet zo,ncler clat men hem nog oo,it heeft
terug gezie,n,.
l De timmErmans harklen wcrk gcnoe'g onl
clooclskisten te rnak'en, en hct gemcentebestuur
be'stelde er met clozijn,c,n inc'ens. De ltutmaker ook
rnoest b,ijzo'nclere hulp inroepen, wildc hij cloor

zijn werk geraketr.
r To Tiegem b,cstoncl het gebr'.uik clat voo'r c1ken oveçleclene twee mensc'hen uit de gebu.urtc
cle clbodsklok kwamen luicl,en.Zoo, getreurc'lc

't

clat

er zekeren morlfelt vc'ertien zulkc klokluiders oqrderr a,a,tr clcrr to,rcn vc'rga,clc'rctr warTelt elt htlnlte

beurt arfivachtten. Me'n kan rlaaruit tlesJrriten dat

het klokgelui onrtrcnt

clten ganschen clag cloor
aan.hiel.cl, en cle menschen nie,t vecl anclers clach-

ten en spraken

cl'an

ovet

cl,en clo,o,cl.

Pier Lamothc

en Va,nclemeulebroecke zaten ook alzoo hunne
bcurt a,f te 'llachten in hct klokhuis. En zegclre r1e'
cene tort rlèn a.rrrlere

:

'k

B,en trenieuwcl tc weten wie van ons gctweeën er eerst za7 de p,ijp uit zijn?
))

-

Ik ook, zegde c'le a,n<,lcre.

))

n -Ze zaten een

lijken

tijdje sprakeloos ciicn schfikkc-

toestanctr te orverwegen. To,cn zêgtle cie ecu :
bo,et

l * Maar, we zijn toch do,rnmeriken,

Vanneste heeft claar e,ern scheûf pcercleboonen
btaan,

-- 't srr scheelt mara,r aan

te keere gingen,'we

zo,uctren

âls u/e ze

toch niet kreveeten

van honger?
'1 fs w'a.ar, zei cic antlerc'.
r -'t Schijnt .-iat ze clcn schelf pcercleboonctt nict
te keer gingct,, want acirt tlagcn na <lie samerl1v

spraak ltticlcle mEn Vantlemeulcb'roecke's begtaving, en 11org acht clagcrr later clic val Pier Larrrothe.

r D'e menschen warc'n
clan

nu

te clien tijde e'erlijkcr

!

rr fn 't jaar 1846,, .toerr dc la,rnp begouncn \ras'
stiervffI er te Tiegeni op cle 2,000 l'llwollersr' 114'
rln 184?, het ergsrtc jaar, s,tierrvcn er 200 in-

lVOncrs.

.l fn 1848, sticrv'crn cr 115.
lBelangdjk is hct o'nr llagaall' etr het geeft cc"n
gerdacht Èoe c1c gees,ten . gcstclrtl \1râro1.lr b j t1e
irenschen, o,tn clc bc'ekcn va r clcn brrrgcrlijkcrl
stand te o,rr<1erro'eL"n, van tlie jalen.
r In 1846 warcn cr 1ij lru,welijken cn 53 gcboo,rten.
l In 18'1?, \Yâ:roll c'r slecirts 0 hulvelijkerr err '10
gelm'o,rten.
,'
rr

fn

1848, waren er 1? iruwelijkçrr en '18 ge-

lno'rten.

clien tijcl bcgo'n hct srtiiaarl tc- b'ctercn'
,r',nar .1e trctcrnis l"né tt.g vef vân r'"o'1cloeude te
zo'uticn
,;ii "" c1e naweeëra van 21k eene ziekte
clo'rp slacht een
Ec1
merleslepen
tijcl
lrttg*
ffi
r

l{a

;t"i;;il.l'"

,i"ekte o'vervalt het a'ls een clo'ncierslag'
ftét hersrtel na cle ziekte en de generzing vL-ajaren
"out
fÀ ,to'g vee'l zorg en, ç'ncleriro'uc1' Het cluurt

c'et' cle to'c's,tatrc1 \\'e'et in zijnc vo,elgeît gefâakt
erl er w'eerorn c'eu be'trekkclijke welstarlrt he'erscht

lang

bij het rto,lk. Niet te venl,'onclêrsn dus, naciat t1e
ziekti gcwekcn was en cle s,terfgevallen vcrmindc,rden, e'f nor.q gro,o,te b'eho,erfte was oindef 't voli<
en n,o,g schrikkelijke annoecie geleden wercl. l

ALlus S'tyn Streuvels in zijn rr Tieghem rr.
Ert gccrr wo'ncier, dat mcrr clikwijls dicrr tii<l

âangc,haalctr hacl ; o'o,k nu wafcn c't woekcraai-s, die
.lcriensniiclcleletl
o,phoo?tc1r. . . c1r slachto,ffe'rs, <lie
armoe lecl'cn en $fier lichaam clbo,r gebrek onclerrniinrl wcrrl .

À,Iaarn'ic hatl knuncu t'crntoetlcn tlat ergcr
in 1847-48 hct tlo'rp eir tic gansclte

Tailr.pcrrl <lan
o'tn

gc'ving trcffen zo,rttl'en ?
at ci nu gc'beurtlè was zoo schrii<keiijk, tlat

r1

lncn 't aich niet iracl kunnen voo'rstellen
later rnet huiv'ering

e'rr er

o,ver sp,rcke11 zot1.

Neen, cr luid't1e gc'cn doo,tlsklok als in 18,17-'18.
l)'c nrelSchcu stie'rve1 ,o{lclef bet gcnro <cr va,n het
gcschut, o,nclcr hct ger,veldig ro,lletr va,tr 't gerlon<lef, komcncle gincl,s van cleu, Kluisbc'rg.
En cllan iiic gevechten !

\ian het Arno,ldusbosch golftien ze vertl'er

naat

cl'e

op,

Barrièrc En Kaster.

I]tt mcu

ho,o'rcle

lltaa,r srtelc(ls van lllccr clra;na's.

Vc'e1 tiorpclirrgeu schotclr itr clcu
het klco,ster. De zoonr v611 dc'n heet

keltler,

I,...,

o'ncle't

bcs,tnrrr-

der clet fabrick t ilclc e,r rnet ce11 makker ootr< he'en.
Zc l>ele,ikten lrct gcbo'urn', \4/'âren rectls b j tlcn
kc'1r.lc'r... ËensJ<laps... cer:r hcvige sla,g'.. en b'cicle
jongc'lingern lagcn neer... cloo'tl. Ee'n granaat hacl
$'ec,r ko'srtbarc lcvcns a,fgesinc,clen.
D,c ccrbiccl voor t1e c1'oot'lcn is gro'ot, zeiden '"vc.
Iin s,o'nrntigc lamiliclctlcrl cu gcburcrr "vi1t1en zclf
t1c
hct onnrogc'iiikc beltrocr/elt o 11 rtct'o'nge{ukte11
qcl'c tc lrcs'ijzcn.
Zoo ku'anr ntcu met ccn lijk na,ar hct kerkiro'f ;
men hacl e'en ka,1me sto,ucllc uitgeko'zel1. Flic'r eu
<laa,r vicl er w'el eell grât1ârât, fllâaf mcll zag niet
zoo na,uw o,p 't .qeva,ar. Zoa bcreiktc men het
kerkho,f ; hct gra,f rvercll ge'cloivcn.

Bcspiecltlc clc rtija,ntl clie bcweging o'f was het
to,evallig, nta,ar cclrsklaps bals,ttc eclr, gc,welclig
bomb,artlemcnt lo's.
I)e c1lagcrs ctt <.Le graîtuaker vlncirtten hecn;

kis,t b'lecf llaast irct

gra'1c s,taa,n.

c1c

En twce dagen

storncl zc dàar, eettz.ae"m, tusscircu cie zerken, teÎ'
wijl in't roarcl'c ltratrclcn laaiden, <1akcn ins[o'rttct'

rnuren waggçldcn crr krakcnrl ueerviclen.
Drama's'? llcn ve'rtc'ltlc, dat ga'nschc gezitrnelt
o,nrgetr<o,mctr

warc1l. De ke'lc1cr'l;jcs warel1 zoa zwali

gebôurt'tl, en

e'e11

gra'tra,a 1ta<l zoo'n kracht.

Hiel en clsar storttc c'cn gcweli itr, cn latct
iraa clrc men ran ouclcr hct pnin tle lijkcn. Of 't
was gâs', clat binncns,troo uclc en eell clrarna vcr-

rvektË, â1u hi.t"oo.'n vcrtclcl' Van D"' verloo'r
lnct vro,ur'v eu vtlf kinclcren het leven' Op één
hc,cve zeven ri'o'c't1c'n : vro'|u\&', clr'ic kincleren, twec
iante's r cle clienstmci<i... A11een tle ma'n b eef
eT

gcsp'aard

- tùj a."

!

hecr Thriphon Callens, in-c1e Kapcllcin del kelcler' Angstig
o'ntflloffingen'
c1c
vleesc'lijke
flaar
ze
luisteiclen

stÀat,

zaten 4A rrcnschen

den
iiJ; n*len onrlcr mc'er to't Sint-Arno'1c1us'Och'

H"tiige

v'a'nr

het clorp. Kinclcren weenclen'
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het gewo'ne toorneed van zoo,vee'l kerld'ers
dagen.

in

ben er het harte van vol. Ze gevoe'len er al de

clie

__ Gas ! klonk het eensklaps'.
En men w"erd cle ve'rgiftige lucht gewaar.
A1len vluchtten heen, want ketders bes.cherrnen
niet tegen. gas. Velen clier ratnpzaligen t'aren
reeds zos clbo,r het gas aa,ngedaan, dat ze elders

aan de gevo,lgcn be'zweken.
En dan dlie vlucht zerlf. Ben zwange're vlouw
moest vooq: db projektielen schuilen in een gracht
met wâ.tc,r. Zoto'vee7 kinderrkens zijn to,en langs cle'
\4 egen geborclr.
Ook in cile pasto,rie harlrlcrr -,'c1e pa,rochiancn een
toevlucht gcvoarcl'err. Z.cket'en nacirt klonk de be'l.

Zeker nieun'e c1bo,1a,arc1s. die veiligheitl zo,chte'n ?
Of niisschier'r ku:anl mc,n c1e hulp van dern pries,ter

voo( een stervende vfag€n.
Dre geestelijke ging naa,r b'o!e'n e'tr o,pencle cle
r]

errr.

binnerr eir rictrt :
Menheere cle pastoo'r, cie D'uitschman zit
- me, gc nlo,ct mii lertenile b,egravctr.
achte'r
D,e priester he'rkent clcn onrgc{ukkige, die zeker
doo,r angsit rtc:twa,lr1 is, cn n,il hcnr meeleiclcn naal
Een rnan

sitcrncl c1aa,t, siproillg

clen ke'lcler.
Ge mo,et
zi r-rneloozc.

Eensklaps

mii levencle begraven, hcrhaalt

srlr'1'o,irg

cle

hii mct cen gi1 op clcrr pries-

ter toe en greep hem b

j

den hals cn wilde hem

verwll1ltg€xl.

ttcre llen in cle'n kelcler ha'ci trtet clat gcrr-e1ri gchc:,rd, crl nren s,ue'1c1e naat l:,ovel. 't \\-as hoog
tijcl: nren \ierloste clen pastoor.
De krar-rkzinnige rtluchtte hccn, in tictr tt:rcltt

en in hct vt111r, el1 mcn hocu-rle zijtl alrgs'tigen
: < Ge mo,et mij leverrde begrave'u ! rr

grie'vencl'e oinrechtviâarrdigheid van. Zij waren
rveer{oo$, en toch te'gen hen w€rd het vl1uL gekeercl,.

En vo,e'1eu d'at ook de Druitsche krijgsgevangenen, d[e hier en daar de wegen herstellen ? Zebttigeni arls bes,chaamcl het hoo,fcl, etl welaken somrbet
voro,rt; hun unifor:m heeft de kleur der vette, gele,

siijkerige

tetr. Velen lieten hun lnâiflnen ze[f in detr steek.
Zcbor'gen het eig'en lijT. Ze haclden vernotlen dat
cle winrcl cler revo,lutie opsrtak... en ook clia;l cle
strij<l rvanhop'ig
s'e1

de nla;r wie'rp er zich vo,o,r.
s,toppe'n.

D'e zinneloozc scirLccttntle cl tierrie;de Brittcnr begrcpen hct geval, laaricicu tlerr doolazrr op,
bonrcl,cn hem en brachtcrr herm rtaar Kortrijk. Da,ar

stierf hij ko'rt

gronc.le

toe af.

Negentien u'onin,€len s'to,rtterr tota,al itr, cle ove"

ri gen r'verclctr zc'ef geh avctr

c1

en cle groo'te mees,ter's B'r'us-

Zocteven kwam ik te Kaster bij pastoo,r ClaerLo,ut. Kaster is een ouctr dorp, op een hcuvel.
Natupriijk wcrd hct ook geschomden.
Claerhout is ecn geleercle. Een van cle merk-

galerij Verliest, D,e Bo,
zijnr klein clo,rpke daar
op cl'en bcrg hee'ft iets e'enigs in Europ,a, een 1andelijk mdseuûr van piaatseiijke votrkskunde.
Cla,crhout hccft veel gereisrl, is licl van ta;lrtjke

$'â,a,rclige lnalrnen

uit

t1e

Valr Hee, I{u1rs, a:nt.,

wetetsich

s,eling

e7r

vereenigingen, hi elcl briefwisLruitetlar.rd'sche ge'leerclen, en woolrt

a,pq-leli j k'e

ilet

niet in ccl1 voo'llraatl wetenschappelijk nriclclen,
1na,ar 01) ecn klcine p,aro'chie, in 't hartje van
\-laatttiercn.
D'och Claerhont is el nict ro,l1\,vig om, c1a,t hij
lrastoo,r is r.an dit clorp.je. I{asrter is een pla,atsje

<

IIcn kon nog bijtijcls

na, zijnc a,arikotns,t.
Vijf-en-tr'vintig ho,eveu bta,rrtlclen ten

rv'ast,

oqitndmderr.

naar ziinha,tt.

:

.

Ziedaar cenige fc'iterr varr 'ficgem.
Wij treschreven als' vo gt het bezoek aaû hct

dorp:

I)le avo'ncl is tcecls. gevallen. D'en ganschen
ik in dit arm gescironclen lancl, tusscheu
Leie cn Sch,eiclc, slcchts Luïnen gezien, puin en
menschen, die, met rotl\,v in 't harte, trachten
\{,"ât te he'rste{len, omr e'e11 beschutting te hebben
tegen het gure we'e'r. Gerlukkig ziin zii, u'ie,r huis

clag hcb

.

puirr opruimer.
I:[un oversten zijn hesr. D{e konrden nog vl"uch-

krcet

's Nlo'rgens reecl ee't't Engeischc v'ra,chtauto aa,n

aarrclre aianEeno,mefi

Uit Oudlenaardre zag ik er een gro'ep vertrekken,
allen met srpadien op ci,en scho,gdêr, ze mo,esteil

D,ezc hc,ur'nc'l, zegt hii ,

stoni1,.

't

IJstijtl,

't

is een clcr vier tertas-

bed der Schelcle o'ntWas oo,k cen cletl cler voo,ruitges,choveu

scn van clcn

to,en

linie der Ro'meinen. }Jiet zijn vee{ o,uclhercletn g€:
vonden, onrier mc'er uit den jo,ngsterr stecntijcl,.
'k Ontclckte ko,stbare stukken vo,or mijn muse'um.
f,Iaar 't fie'rst b,en ik op nrijn Goedcu D'ag uit
1.3(X), clie hier ook te voorschijn krn'a"m. Ja,, daar
ziet ge ecrl

't

sciro<vne brr-rtr<

van Vlaancieren, u,aar'lijk

o'ttcl onvc'rv'a1scht, ziin eigen gcbJeven Vlaa,ndcren, n'ret a1 clie r.rdttc gevels oll groenen grond,

rnet zijrr ho'uten nrclens,
paadjes.

l

kro,nke'1enc1'e

\e'egen en

Ën hii rvijst nrc ciel n'ijden o,mtrck, \\raalorvcr
rle avonc.l srtillckens va,1t.
Dat Vlaancleren is e'chtcr n11 zoo jarnirierlijk geschomcllcn. En 't is 't o,orlogs'r,vec, dat me hierhc'en
vcJiert.

I,angs puin en ruïnen beti ik cleu heuvct beklommcttr, en tlau mo,cst ik cioo,l' eett nau\ /e gâ.11g,
\raar, nara,st c'en cle'nrtje, cle bclklink cler pas'to'rie
hangt. Die p'as,torie is een oucl heerlijkheiclje,
ruim, eetnraarclig in ha,ar voo,rkormelr, maâr dc

rrog bewrconbaa.r is.
fk zie mo,lens, nerergcciouclc'rii rtan hun heuvcl.
D,art lveer eel1 holerlepoiott, c'n achte'r clcn half rter-

rnaa,rte 1eiclt rne

nieldcn boonlgaarcl, ecn ho'opje p,uin. Is rlat

al1es

sta,at, naast a,lledei rne,ubelen en voo.rwerpen trit

kluisje,.. hct graf v'an een Atnerikaa,n
of een Engc'1schm.an. Tocb zijn e'r hier weinig

dc kerk.
-* Ge moet rnaa,r niet veel kijken, \ /e hebbelr
uraaf t'urree karner's oql te wonen, zegt ze. 't Huis
ireelt vee'l geleclen, van de beschïeting.

\À/a,t

vâr

cle hoe'Ve ove[b eef

?

Sonns een

gesnetlveld.

De oorlog is voo,raL tegen d'e burgerij

gevoe'rc1.

De teruggekegrdre of ook gerb evera rn6n56fien heb-

in

e'en zaatr, -raar Clacrho'ut's bed

Cla,erho'ut v'e,rtelcle hetzelfde, en sp,re'ekt o,ver

het r maga.zijn l.

_

\T2A

En bij ons in de kerke regent het binnen.

- ze o'ns teerpapie! zenden. 'k Heb er toch al
D'at
.o,rn ges,chleven niâar den minister ze,gt tne pastoor
,
Claerho'ut.
Ilij zal zelf hels,t'e11en, de do'rpelingen het voorbeeld geven.
Dus te Kas,ter, het ze:er kleine do,rpje,

llaar

zer,'en

hoevelen hebben een ziekte
opgedaan, hoevelen loopen, zo,ncler het nog te vermoeden, met een kwaal, clie hen ondermijnt.
merrschen doo,d.

En nu bercik ik Tiegem. De avond is gevallen,
hult in zijn s'luier het tries'tige land.

Een Engelsch kanon op traktor.

Twintig jaar geleden ben ik nog eens bij u
ik. 't \\ras te Pittetn, o,m u te

ger,veest...
zoo b'egin

spreken o,ver de afleicling van plaatsnamen.

Ha, ja,, 'k herinner het mij... Inder<1aac1...
'k-Het, me b'inst clen oo,rlog veel met die studie
be'zig geho'uden. 'k Had veel tijd. We zaten hier
a1s

gevangen. \trIe waren ge'ko,rtu'iekt,

ge,leden -- 'k herinner 't me
clamlrt Cla,erho,ut we,er uit zijn pijp.

Als twintig jaar

rrog goedJ

l\Ia.ar 'k- wil nu weten, '\ rat er met <1en oo,rio,g
op Kaster gebeurcl is.
- Ia, al met een keer kwam de storm. Hij brak
1o,s uit de lJze,rstreek, lo'eide bo,ven Overleie, dan
hier naar cle Scheilde toe. gtt 't is rap verteld.
Allen in clen kelder r/oo( de granaten en dan oqr
de vlucht voor 't gas ! Op de kleine pairochie aille
huizen beschadigcl en a,chttien afgebrand, waarbij
v

ersch eicl'en e hof sterdlen. Zev ert bur gers clbod.

..

En Claerho,ut heeft zelf enkelen van die slachto11.yg 6o,eten be6gaven, sommigen voo,rlooçlig on-

gekist. D,aarna ging hij ook heen. Die vlucht
heeft erger voorko(nEn. Averlgem, Tiegern, O1-sene hebbetr zeer veél doroden te betre,uren.

't
- En
fs wat b'eschadig<1, maar ik kan het weer in
orde bleîgeî. I)e o,ude munten ben ik kwijt. Briemuseum?

ven van vreemcle geleerden verbrandden.

ik

mijn

r

Do,ch

gelukkig tenlggevoncXen. En nu herstellen, nlakken, p1eÏsteren en
stoppen we zoo\reel mogeliik o'nze deerlijkc paheb

rt Goe<1en D,ag

rochie.
Clae,rho,ut is e'en main, orn ze,lf tle hanrle'n rrif
'lc mo'tluren te s,teken.
\Zro,ugren in kaornantel , mcisLie's met rlen orm'
slacdoek orrer cle lokken, rlelen de he'llins af . Er
is een lijJ<rlienst se\Mees't... Och. et ziin et zoove'el
ru hier tussichen Leie enr Schelde, et merr weenttt
en bidt tusschen de gescheurcle muren, o,nde{
.rnengescho,ten d'ak van de gehavende kerk.

De paster van fngooigem heeft mis,se ge- in zijn salon, en 't volk stond in den ho'f,
,-laan
'.'ertelt men mii.

Vroegerr zaa,gt ge dan van een heuvel honcierclen lichtjes vers'chijnen en ze flikkerden u bemoedigend tegen, a1s zoovele getuigenissen van
Vla,arnsche huisijes, waar 't warm was en goerd,
Ivaa,r ons w k te,vrercl'en woondê.
Nu slechts enkele, als kaarsjes in een onmetelijk sterfhuis.
Tiegem ! Blijde naarn ! Z,os was het toch. Een
lusto,ord, een zornetrverblijf; een ptraats voo'r schilders. Men had er al zelfs villa's en hotels. De bezorekers kwa;men er gaarTTre, de bedevaarders ook.
Men genoo't er zulke heedijke vergezichten.
Ën geen rumoer van mo'clerne uitspanningsoorden,

fn het dal, het bosch met de kapel. Dreven leidrlcn er heEn.

En

c1e

molens

I

Eenr,*o,uc1ig z.ijn ze, de molens
Weet men $rel, dat er so'rnmigen

va-n Vlaanclie,ren.

zijn,, <f ie van
hielden ?

uit

c'len

tijd

der midde{eeuwen stancl

Dre rrBergm lenr van Tiegern is er een uit 1267.
Ëen kruisvaarcler zo'u hem o'pgetimmerd hebben.
Btinnen bewaart men eEn beeld5'e uit de 12" eeuw,

l{ozes voorstellend, den beschgrmer van
Bdrgmolen.

Maar da,t zijn herimeringen.
werklijkheid.

Wij

den

komen voo'r

c1e

Lugubet grijnzen me gesehondbn huizen uit
ho,or daarbinnen den drup van

't dluistet toe. Ik

rlen regen.

Tiegem is wreed geschonden. Veeftien dagen
lang weril het b,e,scho'tenr.
Wie zal er mij beter van kunnen spreken, dan
pâstoor Mareou, d{e hier al dïen tijd is geb'leven?
Db,or een hek korm ik aan d'e pasto,rie bij de
kerk. Ik be'l aan en eeî dienstmeid cloet o en.
fk vraag naar dEn priester. Eén plaats'ie heeft hii
mââî orm mij n'at be'hoodijk te ontrrangen, het
voorplaalsje.
Dre maarte b,renst een kleitr lampie. An.lere
verlichtine is ct nog niet en me'n ma.g et al rlankr,.o6,r ziin.

baar

IIet dorp

immers nog als een vrtildernis.Lang
niet alle menschen zijn terug.
Veletr liseen e'l,1ers lijdencl en ziek.

En

r's

d'e pastoo,r

vettelt me de geschie<lenis <1er

laatste clagen. T{ij ook is van meening, dat trhet

zienlijk een s,chrikkelijke wraakn'eming wasl.
Zoo'n b,es,chieting voor enkele achterhorede

vechiien?

ge-

Maar Tiegcrn was een gemaklrelijk doel rroo'r
het Drritsche ges'chut.
De priesÉer ve'rteilt rne van de clfarnats in keld'ers, op h'oe.r,'en, langs den weg. Welke dlagen en

-

1725

*
( maar vandage is hil voo'r den eersten keer uii
zlJrl kamere gekoûren, en nu zrl re wat ln cle keuxen. Ko,m binûgtl. )
'k .ben wei wat gegeneercl... 'k Sta oaar perqes
niet ru gala-kteectrng. Urt ur,i1u ouoste, verlro,lnmelo€, Demodderde Jas ururpi lrci lvater en de
Laatzen, weike tot m'n km.eéu rerKe!, ztJn Dezca
met een drkke raag vettlg silJk van _'t )chelcte-

en r,erelancl.

N'Laar ze ztjn Iietr, na aJ. 't gebeur.re, vaû zoo
kleuugnerci luet meef vervaaro.

Lr

t\o'm tocn brnraen I l her.lraa,it Pauirne, en
rk oen pastoo,r, ln zllrr zclet geqo-

(

€êIlsrKiâps zle

ken, een sjarp

't

o,m den na,ls.

iiij grijpt rniju irand

en houc't ze

larg vasr eri

ctoet neur blrjkbaar go€cl, dat een v rauung uaar

ltelu Kolnt aeû.
(

ge
Een verdrekt opgestelric
.,lcirtcr.l irccit

'.i

lrij

nrurri1icrva.q-cn.

.ioorgeruaalt

I

\\Laar zoo iang er parochianc'n ble

vcl,

rvilcie iri3

o,udc troulve ook aiet heen gaan. Vanclaag
lvas lrrj eens naar 't omliggende gelve,est. Overaj.
irad, trij van jitnrnrer gehoord. Àan clen kant van
ric I3r-rrs,suytvaart lrad oe vijano lierlietr cll torcils
v ôôr zijn ajtocirt.
'l'iegenr is eeu der zlvaarst gelcistclric
ciclrpel. Zeven en negentig iloo'den I 'i'ot rru to,e.
Z,nllen er rro:g-. bijko,m,en? llrerrscherr liggen zieli.
D'e pastoor haait een lijst, de ciooctenlijst. I14

l/gcL'iâzernr
JIa,a,r-

heelt ze dezern morgeu iu de kerk afgelezeu.. ,
Gansche gezinuen zijn cloo,r den ilood weggemaaicl.

I{oo,r maar, en de heer ùIa,rcou leest :
< Geelfliet, vrouw en vijf kinderen, a1len dooci.
Verrbrugge Rerny, zijn vro,uw Elodie en drie

i:inctreren, allera dood.

Van Do'rpe, zijn vro'uw en vijf kinderen, clood.
Charles Van Tieghem, de kerksuisse, zijn
tlochter en zijn.drie zoo'ns, doo'd.
Mad'am Van Tieghem, drie kinderen, haar
twee zusterrs en de maarte, lfaria Baa,rt, allen

dood.r
En zoo gaat het voo,rt.
Dat blad is een getuigenis van al de verschrikking. Ik luister verder, err somber ga ik dan heen,
cloor den triestigen avo'nd, langs de slijkerige,
natte wegen.
Ingoo,igem nu, Ook hier hoor ik van drarna's.
Een meisje liep van, den stal naar de wolring.
Een .granaat huilt over den boomgaard. Een slag,
een gloed, dan rook. En het arme kind ligt daar
letterlijk onthoofd. Meet dergelijke verhalen en
ze zijn waat.

lIen had, vercler in 't land verteldr, dat de bekencle reden:aa,r en schrijver, Hugo Verriest, æk
dood was.
Ik r,vil de waârheid weten en ga na,ar zijn worring, het bekende ge'le huis. Pauline, de trouwe
clienstmaagrl, doet o,p mijn gebel o'pen.
rr

Meneere

de pastere is

zie&

l, vuteTt

z,e,

I.r ztJn er zeo ve,ien, ute t wrlieil \4cteu,
't stelt r, zeg rk.

Iroe

g En ge gaat een boterhanl eteu en een potje
koffie drinkenl, beveelt de maarte.
<ùIaar Pauiine), weerstreed ik.
,( Ja, ja, ge gara,t wat nuttigen >, bevestigt llugo
Verriest. a Geef mij ereur arnr en darn zullen we ur
mijn ka,mer wat klaplren. >
I{o,e eenvo,udig, hartelijk is deze ontvaûgst !
'Och ! 't is waar, in de kamer staat een spreuk op
cle scho,uwe. u riier ziju de vrieuoen tburs )), eu
ai kuunen we ini cia,t vertrek, geha,venci uoo'r cle
l-rescureting, niet zitten, toch is de le,us vau het
iluis varl kracht gebleven.
\r'c begc'ven o,ns naar eeu kamer rechts, waar
riaast een be(t eeï ka,cirerl brandt, en eerr tatel voi
b<-)eken e11 Dladclr hgt. Eil 'k bezte tlugo VerrltrsL

eens goed.

Vermagercl en veroiuderd is hij, rriaa,r onder ir.et
zwarte kabo,tseke tinteleur nog even levenslustig
als voorireen de goedige oo,g€& eû om den wat
ingezonken mond mo,nkelt oe tevreden glimlach.
Err 't is dezelfde zachte stem en de vloeiende
raLe, zoa gaarne gehoord in Noord, en Zrttd.

uJa, 'k bsn zwaar ziek geweesrt)), vertelt me
mijn minzame gâstheer. < Is 't van het gas, waarrnee de D[ritschers schoten, is 't van bet verblijf
in den kelder, 'k en wete het niet, maar ik heb
in m'n beclde gelegen en ben er vandage weer
uitgekrop,en

l.

den kelder? D vraag ik.
En nu hoor ik Verriest's verhaal uit de dagen,
toen de laatste sto,rm van den oorlog ook over
a

In

Ingooigem woedde.
rr Aan zijn deur geroepen door twee officiereu
en met hen sprekende, ontsnapite hij nauweiijks
aan clen dood, toren een granaat v'lak voo'r zijn wo'

ning cie paardeo dier militairen dood sloeg'rr
Eèn week zat lnii dan met dertig dorpelingen
in clern kelder, onder de hevige besrchieting.
Britten raaddlen hem aan te vluchten.
Een andere zwaar bE)rorefde geme'ente was
Avelgem.
Dit do,rp'1igt aan de Schelde en de overgang
tl,er rivier moest er betwist wo'rdeu'
De Schelde was ef olr'elstroom.d en vorrnd€ een
gîoiot meer in de Schelcleweiden.
Ooù<

Awleem lag aen het Duitsch g€shut

o\'ergelevErd.
De menschetri wareil niet ge,vlucht.
meende rnern, dat cle o,or1o,g upoÀJlg

Hier
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D,e mannep van het dq,rp kregen evereens bevei
.
z.ich aan te,melden, onn *uggévoercl te worden.
'\,Vle welgerdre, zou gefusilleercl,
woq:d,En. Ondânks

o,o,k

ï.oànuj ,on,

gaan.

die bedreiging kw,a,rnen er slechts een vijftiltJ
op. De andercn verbor-gen zich, o,.m. in treiklàos.

De Dtritschers bliezen bruggen op
en trokken
af.

te.r.

Het statio,n en de spoorwegen werdren vernield.
Eveneens rt,e Schelrteb;;

Dan wilclerr de D,uitschers clc gemeente ontruirnen. \,'oo,ral clc boercn weigerd<n, want ze be_

bti rià"î"à .*".r

r-crnield ;
punt tigt uàL aànïà"i"î o.u"n
r\erKtto,ve."q.,lii
l)lt is een \Vest-Vlaarnsche gemearte.

grellc.n wct, hoe alles gepluudrerd zou worden.
. Dat. hielp echter niet. Dc D,nitschers dro,regen
's nachts in cle huizen,, na 11€ cleuren ingestarnpt

Hoe het Berchem verglng, weten we
'' uit
rle lra,sshrijvilrg \,ân A"n fiïi$erg.. - reeds
r al vall IllWO,neTs u/âren naar Oudeqa.arcle
ge_
vlrrrht, en tiepen aldus v,a,n h"teen";;;àîi
i" r,"t

andere, want Ouclenaercle bleef - Jr""rri.
*"_
spa-artl, zooals r.l.ij straks zullea hooreu.
Avelgenr was doo,r de Dtitschers verlaten.
-Engelsche_n slopen nacle,rb,ij. nË l"v"tf.ing ,"1
liuu,, clat c1e vijand heen was.
De Engelschen beklommen behoedZaam den
toren, spetlrden roncl cn vercltweuen weerf.
Hacilden de Dritschers die beweging gezien ?
Van nu. a,f aan begon toch eerl g"vretaig trnbardement. De granaten regend.en in het à,orp neer.
Dq,ken storttqr in, clan geheele huizen. En einrielijk kwa,m ook het stikgas, dat in de kelders.
drong. Een algemeene vlucht o,ntstond. ùIaar velen waren reeds do,orr deu dood in hun schuilplaats zeif gegaelleû.
Och, de tûoneeler b,eschrijveu ! Ze zijndezelfcle

ais te Olsene, te Tiegem eu elders. Het aa,nta.l
slachtoffers was groo,ter echter: drie honderd.
We hoorden reeds, ho,e vele getroffenen in he,t
fort-hospitaal te Kortrijk aankwarnen eu daar in

-

tc

irebben.

Zc

joegen cle mannen,

uroir""r,

kinclererr op stra,at, b,raken kassen en laden. Zelfs
"r,

zieken rlwo,ugerri zc op stra,a,t te gaain.
Ze rvilderr ook het kloostcr o,ntruimen, waar

Zust,ers van Liefde een toevlucht gevorr'den

c1e

haclt_

Daar weigerd,e rnen heen te ga.an, ondanks
hct hccrha,arld aaudringen.
De Dtuitscirers zeiden,, ciat hct gcv,aarlijk was
tc blijvcn en meu zo,u omkomsn.
rr Dan zullql wc stervel1, ma,ar we vertrekken
nict ! r klonk hct va,stb,cra<Icrn terug.
De_ dorpelingen, dat voorbeelctr iiende., bleven
vc'e'la,l ook. Tal van hen zochtenr een rvijkplaa,ts
in dcr kelder van het klooster, wa,ar rnen zich
rnet vijfhon"derd bevond.
Het clorp werd weldra beschoûen.
D,en 21" Okto,ber trod* cle vijand af. Britsche
granaterr vielen neer. Dre vijancl blies voor ziju
vertrek nog eerst de dorpskerk op.
den._

Dan slop,en cle bezetters s,nel heen.
Opr 7 uur zag fiÊtt so,ldaten cltror dc wei<ie naclereu. Ze spromgen telkens c,cn eindje vo,o,ruit en

iegdeu zich clan weer neer.
r't Zijn Enge,lschen ! r zei mcn in clen kiooster-

vreeselijke bcnauwdheid stierven.
Gansche gezinnsn verloren het leven, door het
gas en bezweken te Kortrijk.
De be'schieling duurde tot na den val van Oudenaarde, toen cis D,uitschers <ius ook de ireuvels
ov'er d;e:a stroooa, mo,estEn" verlaterr. Het do'rp lvas
zeer gehavencl, kerk en torell droegeu eveo,e€ûs
ctre wreede sporen vau <iEn storm.
Vara verre zag m,eu de torrenrrur'ne bo,vel cle
Schel<ievallei als een reusaclrtig ro,uwmo[rumeut
over a,1 het ooheil.
l{og eeu verslag uit deee streek vinden we iu
een werk va,û c1e Zusters van Liefdc over hun
gestichteu tijdens deur, oo,rlog. Het hamdelt over
Sint-D'enijs.
Den 28' Septenber 1918 kregeNr de Zuqters be-

- lJritten wareu ook wa.ntroruwencl. Ze wisten
l)e
imrners niet, of heit dorp nog lrt*zet was.
Nlaar cle dorpelingen riepen hen toe,, clat cle
vijand, heen l,vas, en juichten voor de bevrijders.
Het gewo,ne vreugcleta,fereel !
De Enge,lschen zertteu den vija,ncl na. Het d,o,rp
.uvas in cen oogwenk vol Tommies.
Ook geschut kwa,ur aaûtr, ern een tiental gro'orte
kamo,nnen weftlsn achter het Fra,nsch kloostc"r

vestigclen ed eef,r a,nr,bulaiuce.

geplaatst.
Den 22"" 's avonds openclen ze het vuur.

vel hur klooster te verlateo eu de D'uitschers
De kloosterlingeo waren in een ander gesticirt

cl,er

gemeente gastvrij o,ntvangen.

Mera zag echter wel, dat de Duitschers niet
hun gemk wa,ren. So,:mige so,ldaten
zeideu openlijk, dat dre oorlog uit was en ze ver'
heelden hun vreugde niet.
De teekenen van het debacle wa,ren da,ar.
Een week lang zag men lange stoeten vaû qp'
geeischte burgers en vluchteliugen uit de frontstreek, mannen, clie ka$en voorrttrokken, vroumeerr orp

wql

en kindererr, allen soirnber err treurig en ve-

len hun no,od klagend.
Ongelukkigen fltiervqr onderweg doo,r a,frnat-,

ting en elleode.

ke[cler.

l{ee[, 't zijn nog Duitschers r.
XIen twijfelde nog.
}la,a,r claa,r stornlde den clorpeling b,innen,

'u

pend:

De Engelscheu z;-jn daar

Dte Duitschers

ro,e-

I

lieten op het antwoo'rcl niet

wachten.

Zij

<yJk hadd,en

hun stellingen gekoaen en '/rx)

begon hier, wat men

in oorlogs,berichten noemde,

artillerie-cluel.
Wee echter de plaatsen, die van zoo'n duel het
slachto,ffer worden !
Flier tusschen Leie en Schelde werd de oo,rlog
vooral dloo'r het geschut gevoerrl. Eigeqlijke veldeeu.

er niet plaats.
Na,tuurlijk wercl. nu het Fransch klooster een
tloelwit voor de vija,ndeûijke a'rtillerie, vaûwege
s,la,gen haclden:

't

Éngelsch geschut.

Dc nrenschen konclen in 't Fra,nsch

niet b1ijven.

't Regencle daar granaten.
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klooste,r

Al1en vluchtten naar het gesticht ciet. Zusters
vau I,ielde , u'aar c1e keiders v,o,,liepen.
Angstig luistercle men naar 't geclonder dcr
ka,nonncii. Projektielen rukterr strrkkent I'an tic
nlurerl af . r\Ieir voelcle voortclurcrrd c1e b,ecircigiug
vatt dt tt clooil.
En welk eeil tocstancl bij clie ho,ncler<lcn opgehoopitcn, waarondet zoorvccl o,uclen, clic zich zclT
ruict konden lielpen !
llen liacl gelrrek aan voeriscrl, clrinlicn, sla.airgelegernheicl. llc htcht was verp.es,t, c1e a,clctnhalirrg cr tlour l'lclcrnnrr rrl.
NIen wist rriet, rvclk gclvaar er 11og clreigclc. Ook
Lrinnen het ge,bour,v locrcler c1e cioo'cl. Pas later ôntclckte nren,, dat r1e Duitschers vccl cly-namiet achterlictcn, vcrborgcn in lucifers cloosjes cn anderc
onschuicligc diugen. \\ras hct 't lver-k van cen

uchtigen sluipûloo,rdcnaar ?
Gelukkig dcclen cle llrittcn al tlc gcblevencn
vcrrtrekkc[. D'e ovc'rstcn b,etoo8,^dcrr,, clat de toe-

lvraal<z

stand o'nhorudbaar was en cle' vijancl wel met s,tikga,s zo,t1 schieten. Gelatcrr vertrok urel1 clsl e,n{s1
lic',t ge,leirtre van Britsche so,lclatcn, clie zich zeer
I ullrvaa rtlig toorrdeu.
r

I),e ouclsten, zickcn en gcÏrrekkigcnr b,leveu

wachten op autoi'si, d:aa,r zij niet tc vo,et kolnden
gaan. De vluchtelingen mocsten door het granaat-

vurtr. Zij bcgaven zich*naar Koeigem.

De tsritten zeiclen, clat allen zich ten gro,nde
nlocstcn werpcrl. als zij het voorbeeld gaven.
'l'e Koeigem bracht men clen nacht cloor, ouk
iu cle kelcic,rs, I)en voùgcnclcn ciag trok mclr lraar
I)otienys, maÂr darar vielen cvcqerens 11og grallaterr. Eirrclelijk was rnen veilig to llo,eskroen..
Ijr warera auto's 11aa,r Sint-Oeno,is gcreclcu, our
rle oudcn cu zic'kerr tq ira.len. Velen wa,reri gchccl
hulpeloos cn vcrlamcl cloo,r scirrik.llen nrocst hi:n
als kiu ci crren w egdr agen Gel u-kkig borden nrensci r lievencle soldaten cn burgers, als cle o,nderwijzcr,
hulp. Zcvcrn dier o,udjcs overleclen te lIoeskroen.
Oc;k clc nroed,er-o,vers,tc'o,vcrrlee,cl ctraa,r clcn 6' No.
.

vernbcr. Eenige zusters warerl van }ioeskro,en
n,aar Iio,rtrijk gegaan, o'm daar, wa,ar mcrl huip
te ko,rt kwam,, de cloor gas gctroffenen te verpte-

gell.

Toen cle Zusters van I,icfdc vier weken latcr
terugkercrclen, vol1de[r ze, hun gcsticht in e,en
cllencligen to,estaard.
Ilurcn en zolderingen vo,l gaten, de claken a{gerukt, cle ruiten in stukken, de meubels verbrijzel<[, a,l het vaatwerk v'erdiwenen.
En clan geen kachels, geen be'rchutting en toch
vinnig'e korude.
D,e Duitschers, clie het klooster bezet haclden,
lieten clit a1s eeni me'sthoop achter, in de vêstiaire
voncl mEn stukken van hsrnclem, lakerns, voorschoo,ten, zakcloeken, ro,kken, kle,ederen, toruwen,
r,uile tap jten, dekens, zal<ken, cloozen, beschimmelcle konservcn, afgeknaagcle beenderen, becton'en v'le'esch, kruiken, errllers vo,l vuilnis,
Ên zoa ong"ev'eer was het in alie kamers. fn het
salon schep,te merr cl,e v'uilnis meit spaden op.

'loen ontcl,ekte men ook in

cl,oosjes en pakjes

cl,e

groortc hoeveelheicl clyna,urict, waârva11

wij

hoo-

ger gcsproken heb,ben.
ÀI,cn ctreeil rnis in de patronage, die ook aau
alle zijden voor lvind en weer open was.
En dau kwa.ruerr er 11og dievcn, clie van he1

weirrige, cla,t nen olvc,rg'eho'udeu, haci, roo,fdeu
wat ze kondeu. Zoa grt:rg het tro,uweug overal.
Een o,nzer kennisscn klvam te Wevelgem terug. Hij bereikte ziju wo,ning eî zag to,t zijrr
vcrba:zirrg voor c1e deur een stoo,twagen met zijrr
cigeu uratrassr€lr €rl meub'elcn. l)e pluuderaars
warcll ûog birurelr, o'ru verde,r uit te kie-zen wat
iruu garling weis.
[1 hct was klaar lictite dag I
I)'e eigenaar vroeg aao. de kerels, '"r'ic hun iret
rccht gaf, cli.t aÂles m,eer te vo,crleltr.
llcrr ant'r,voordde hem., dat zulks heur niet in
lret uri.nsf aauging.
< -)Ia:rr het is miju huis ! l
rc Dra.t kan ors ûiet sclre'len. l
ru Ge zult a,l1es afladen. l
<r Neen I Wij moeten niet gelooven, dat gij irier
d,c eig<*raar zijt, ge kunt <.nis dat wel wijs make'n.l
< In clk gcval, zijt gij toch zeker niet de eigeliiial.

))

ul),at zijn uw zaken uiet. En laa,t o,ns tlu g,efust. )
Zoo wlas het gesprek, d,at da,ar gevoercl we'rd.
Onze kennis moest goedgezinde do,rpelingen
haJ,err, orn de drieves te dwirrgen hun buit aJ te
laden.

!a, zoct ging het in dic" clageu.
gceu o'l on voldo,ende bescherrurug,

En tuen

hacl

De Zurstc'rs van Sint-Denijs brengen in irun
vc;rslag diainkb,are hulde aa,u de Engelsclien, clie
irun zr,lleriei. dienstcrr bewezc'u en o'nder nreer tlurk
urcehieipe n o,rn het gesticht te reinigern.

***
Zoa

ztnnclllurt,

we

vÉiùr

ie<ler clorp een verslag

kul-

rterr ttrce:dreqlqr.

De ge allie,erden rukten

ctrus

ve'rcler Oostwaarts.

Als wij u.ui Noo,rdlwaarts la,ngs

cie Schelde

blik-

kc'n, herinnr,erren o'ûs verscheidene ciorpjes aanr cle

treurige

gel

*hieclenis der I'eie.

Gavete, .êr$pef, Eine, andere dorpen en gelruchten hi u.lden b.et zwaar te verantwoorden.
()avere is rlit de geschiedenis bekend,. Men

too,nide er û( If de Roorde zeel de plaats, waar volgens de over:lie'vering de slag plaats had, waârr de
G,entenarcn. :zoo, manmoed'ig hun vrijheden verdedigden.
H,o,e clikw'ij1s hebben wij in dezen oorlog vast;
gesteld, dat d,ezelfde plaatsen. terugkeeren in de
kr;onriek van jiamm,e'r en ellencle. Zoa, oak Gavsre.
Er was een Sichelclebtug', dus een o,vergangsprunt
en clan ligt het do,rp,, als een gemokkelijke proor
vooir 't g'escj rrrt, op een heuvel.

Wie èr g el:leven waren, en ze waren talrijk,
zeer angstige clagen doorgemaakt.Gavere
werd een gï oilte ruïne, al kunnen wij hier niet
splekelr va,n, sK:hadle gelijk in het lJzer- en Iepelhebben

lcegebiedr.

't

Was

proefden

ll.ij
ctrerr

'Gavere, cliat cle Franschen nu beri vicr over te tr'ekken. Z<n vuplaat-

.-

1728

-

I{aiiarleczcn r,crlaten cen ioopgraaf om

ste de strijd zich dus naar de Sclieide-linie.
Merkwaardig wâTen de gebeurtenissen o.m. te
Beirlegem.
In Oktober zag $etl hier veel regirnenten aan-

komen van het front, bestaande uit a,fgematte,
havetoo,ze, ontmo,ed{gde soldaten.

D'en 22" Oktoiber vestigcle er zich in het gesticht dEr Zusters van l,ie,fde het Duitsch lazaret,
clat l{o,rtrij}< hadl mo,eten verlaten.

Met de Dtuitschers waren een vijftigtal opgeeischte jongeliede,nr van Rijsel en ÙIoeskroen
meegeko,men, die hier voorloopig mo'esten blijven. Er kwamen er û1eer en meer en de vijand
lo,geerde ze in de dbrrpskerk.
D,a,ar lagen op stfoo atr cle ongelukkigen, die
als geketendl waren aan het aftrekkend Duitsch
leger en waarvafll er zoovelen beko.mmerd waren
o,m vro,urM en kl'ncleren, die ze âchter haddên
moieten laten in een geva,arlijke zone. En ook de
griep openbaarde zich hier.
Berrlegern, \Mas vooir die D,uitschers een sttate-

gisch p'unt. Van de hoogte beheerschten ze de
ScheldevailEi. De Franschen, die hier de Schelde
moesten forceeren, bevondien zich in de vlakte.
De Duitschers stelden een dertigtal kano,nnen op,
weggestop;t achter heestergeWaS, in de grachten,
achtsr ho'evEn. En ze openden het vuur.

een storhaanval te do,en.

Van cie ove,rzijde we,rd e,r hevig geanrwoord

en Beirlegem lag piots als in een frontlinie. De
b'evolking verschool zich in cle kelders.
De D,uitsche'rs geb,ruikten den merkw'aardigen
zerrentiend-e'euwschen to,l:en als een waarnerningsp'unt en stetden er een machinegeweer op
vo'or dle vliegers.

D'it verhinclerde niet, dat trnree Engelsche aviateurs bedaarcl achter <le pastorie daalden, de
p,o,s,ities

van het geschut verkendien en weer vlug

opstegen.

't

Regendle granaten en het do,rp

schotr<ken en

te

lag dagen te

d,av'eren.

Ook in de orngeving ging het schuw toe.
Zekeren avond kwarnen ofldel een slagregen
zeventien personen van Elleve, op tien minuten
van Beirlegern gelegen, in het kloostef aan, sleurend aan ma,trassren en clekens. Het was op hurx

gehucht o,nho'udbaar. fn een kelder wareî er vijf
personen gedood
v€rteld€n ze
vad€r,
- zoavan
mo,eder en drie kinderen
de acht. Ifet klooster zelf wetd ook vetscheidene tnalen
g€troffen, men hoorde ruiten rinkelen en steenen
v'alien. En zoo melx al eens b,uiten keek, zag men
overal in het ronde diepe gÏanaatkuilen.
Zoo duurde het tot 11 No,vember. In den nacht
te voren ks/ameî dle Franschen met een bætie

