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Inleiding
Tijdens de inventarisatie van de bibliotheek van het Lijsternest, - dat in 1978 door
de Provincie West-Vlaanderen werd aangekocht om er een Streuvelsmuseum in te
richten -, vonden wij een kartonnen bibliotheekdoos. Daarin staken niet alleen het
handschrift en machineschrift van de laatste twee deeltjes van het gepubliceerde
oorlogsdagboek (maand december 1914), maar ook, en vooral, het vervolg hierop,
vanaf januari 1915 tot november 1918. Niemand wist van het bestaan van dit dagboek
af. Iedereen hechtte geloof aan de verklaring van Streuvels in Ingoyghem II (p. 1337):
‘In Oorlogstijd zijn de voorvallen beschreven van 't jaar '14. Het dagboek werd
voortgezet tot september '15, zonder lust natuurlijk er nog iets van te laten
publiceren.’1
Deze verklaring is niet alleen onjuist, wat de datum van september 1915 betreft,
maar ook wat betreft de lust om te publiceren. Immers, het deel voor januari 1915
is klaar voor publicatie en, zoals wij verder zullen zien was het niet teruggevonden
deel voor februari 1915 eveneens bestemd om gepubliceerd te worden. Fragmenten
uit het dagboek voor mei en augustus 1915 zouden later verwerkt worden in Onze
fiets in Oorlogstijd. En bovendien weten wij, dat het niet Streuvels is, maar wel zijn
uitgever L.J. Veen, en hun beider raadgeefster, dr. Aleida Neyland, die beslist hebben
het dagboek niet verder te publiceren.
***

1

Dit is niet de enige onnauwkeurigheid. In Ingoyghem II. Volledig Werk dl. 4 pp. 1341-1342
stelt Streuvels het voor alsof hij dagenlang als gijzelaar opgesloten werd in augustus 1917.
Uit het oorlogsdagboek blijkt dat dit in werkelijkheid duurde van 17 augustus, 4 uur in de
namiddag tot 18 augustus, 7 uur 's avonds...

Stijn Streuvels, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

6
In het dagboek, waarvan wij de materiële beschrijving in bijlage geven (pg. 38-42)
komt een aanzienlijk hiaat voor, van februari tot augustus 1915. De teksten gedateerd
3 en 5 april 1915 behoren in feite niet tot een dagboek, maar zijn (niet gepubliceerde)
replieken op de reacties van Alberic Deswarte en Marie Gevers en voorlopers van
de twee wel gepubliceerde replieken Aan mijn vrienden in Nederland. Mijn inzicht,
geschreven op 13 juni; en Vrijschutters?, geschreven op 26 juni 1915.
Toch moet Streuvels in die periode zijn dagboek bijgehouden hebben, want in het
stuk van 3 april lezen wij ‘Wacht nu voorlopig eens... tot gij mijn dagboek gelezen
hebt op datum van 4de februari...’ Het februaristuk moet dus op 3 april 1915 reeds
in het bezit geweest zijn van de uitgeverij Veen te Amsterdam met de bedoeling het
te publiceren. Streuvels was op 11 februari te Amsterdam om er zijn vrouw en twee
kinderen terug te halen, en had er ‘de volledige kopij van zijn Oorlogsdagboek bij
zich’.2 Hij zou in maart met hen naar Ingooigem terugkeren. Dank zij de opzoekingen
van o.m. Hilda Van Assche weten wij wanneer de diverse deeltjes van het
gepubliceerde oorlogsdagboek verschenen zijn:
augustus

1914 ten laatste op

12 maart 1915

september

23 maart 1915

oktober

20 april 1915

november

7 mei 1915

december 1 en 2

14 februari 19163

Uit een brief van Veen aan Streuvels, dd. 18 september 1916, kunnen wij opmaken
dat het dagboek van januari 1915 op de dool moet geweest zijn: Veen schrijft:
‘Eindelijk is het Januari-stuk van het dagboek boven water, met Uw brief... Wij
hebben in gezamelijk overleg besloten het Januaridagboek voorlopig niet uit te
geven.’ Deze passus kan op twee wijzen geïnterpreteerd worden. Ofwel is het
januaristuk (over de andere delen wordt niet gesproken!) bij Veen zoek geraakt en
is in september 1916

2

3

Gazet van Brussel 21-22 februari 1915, geciteerd door Luk Lazeure, Bijdrage tot de studie
van Stijn Streuvels' oorlogsdagboek ‘In Oorlogstijd’, onuitgegeven proefschrift, Leuven
1973, 255 gestenc. p., p. 3.
Rob. Roemans en Hilda Van Assche, Bibliografie van Stijn Streuvels. Werk in boekvorm
Antwerpen-Utrecht, 1972, p. 172. Zie ook L. Schepens, Kroniek van Stijn Streuvels, Brugge
1971, p. 70, en L. Lazeure, o.c.
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uitgekomen, waarop Veen in gezamelijk overleg met dr. Aleida Nijland besloten
heeft het niet meer uit te geven. Ofwel, -en dat lijkt ons meer waarschijnlijk, aangezien
het januaristuk in Streuvels' archief steekt -, antwoordt Veen op een brief van Streuvels
waarin deze meedeelt dat hij weer in het bezit gekomen is van het januaristuk, en
herhaalt dat hij (Veen) het stuk - dat blijkbaar op de dool gegaan is bij de terugzending
uit Amsterdam, niet wilde uitgeven. Waarom hij dit niet wilde doen, wordt niet
expressis verbis gezegd, het moet vooraf mondeling besproken geweest zijn.4
Blijft het probleem van de stukken februari-augustus. Wij weten zeker dat Streuvels
aantekeningen moet gemaakt hebben, aangezien hij in Onze fiets in oorlogstijd twee
fragmenten betreffende zijn fietstochten naar Brugge in mei 1915, en naar Brabant
en Antwerpen in augustus 1915, opgenomen heeft. Dat deze berusten op
dagboeknotities lijdt geen twijfel - voor de augustusuitstap vonden wij een losse nota
terug met een deel van de dagelijkse aantekeningen. Op het bestaan van het
februaristuk hebben wij reeds gewezen. Toch kunnen wij ons afvragen of Streuvels
wel alles nauwkeurig zal opgetekend hebben. Uit het verdere verloop van het dagboek
blijkt dat hij soms grote periodes laat voorbijgaan met een minimum aan
aantekeningen. Dat is het geval, voor de periode 1-13 augustus 1916, die het met 3
lijnen moet stellen, van 1 tot 14 oktober 1916 geen enkele aantekening, gans de
maand november 1916 wordt in 4 korte aantekeningen afgehandeld, van 1 tot 14 mei
1917 komen 2 nota's voor, hetzelfde voor november 1917, en januari 1918, en vanaf
april 1918 begint hij een ganse maand (21 april-26 mei 1918) in 4 lijnen samen te
vatten, om juli-september 1918, hetzij 3 maanden, in 9 lijnen te verwoorden! Een
echte dagboekschrijver kunnen wij Streuvels dus niet noemen, - tijdens de rest van
zijn leven heeft hij evenmin een dagboek bijgehouden, wel af en toe nota's genomen
die gediend hebben voor zijn autobiografische geschriften. Het al of niet maken van
dagboekaantekeningen zal afgehangen hebben van de oorlogs-

4

Op 21 oktober 1970 deelde de uitgeverij L.J. Veen mij mee wat er in het bedrijfsarchief van
de firma nog voorhanden was aan correspondentie met Streuvels. Er wordt geen enkele
melding gemaakt van brieven uit de periode 1914-1918, nog van voorhanden zijnde
handschriften.
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gebeurtenissen te Ingooigem, en wellicht meer nog, - dat blijkt duidelijk uit de
voorhanden zijnde tekst van het niet gepubliceerde deel van het dagboek -, van de
innerlijke gesteltenis van Streuvels, en van zijn interessevelden. Wij weten5 dat hij
na zijn tweede reis naar Nederland - om er vrouw en kinderen op te halen -, vanaf
maart 1915 documentatie bijeenbrengt voor zijn studie over Genoveva van Brabant
‘om er ver genoeg van alle gewaarwordingen te zijn... Genoveva is gelukkiglijk in
die tijd geboren waar men niets hoort van het moderne zothuis...’ schrijft hij aan
Emmanuel de Bom in oktober 1916, en op 15 oktober van hetzelfde jaar noteert hij
in zijn oorlogsdagboek over de oorlog: ‘en om er niet aan te denken begeef ik mij
tot over de oren aan 't werk en ontvlucht zoveel mogelijk de tegenwoordige tijd Genoveva moet me de huidige toestand doen vergeten’. Het eerste deel van Genoveva
wordt geschreven van februari tot september 1918, het is precies de periode waarin
het geringst aantal dagboeknotities voorkomen.
Het lijkt ons waarschijnlijk dat Streuvels, tijdens de maanden maart - juli 1915
weinig lust zal gevoeld hebben om zijn dagboek voort te zetten. In die periode immers,
breekt de storm los, ten gevolge van de publicatie in de eerste nummers van de Gentse
activistische krant De Vlaamsche Post6, en in de in Nederland verschijnende krant
De Vlaamse Stem7, van enkele fragmenten uit het oorlogsdagboek. Zonder toelating
van de auteur, noch van de uitgever, worden deze uittreksels overgenomen door
andere activistische bladen, maar ook onmiddellijk door een aantal Duitse kranten,
die ze aanwendden om de houding van de Duitsers tijdens hun inval in België te
rechtvaardigen.8 Dit is misschien de belangrijkste oorzaak van de heftige reacties die
zouden volgen.
De eerste ongunstige reactie van August Monet wordt reeds op 16 maart 1915 in
De Telegraaf gepubliceerd, en voortaan zullen voor- en tegenstanders van Streuvels
in de Nederlandse en de Belgische pers in Nederland, Frankrijk en Vrij België,

5
6
7
8

Zie onze Kroniek van Stijn Streuvels pp. 72-73.
Nrs 1 tot 7 (22 tot 28 februari 1915).
Nr. van 21 februari 1915; op dat ogenblik was deze krant nog niet activistisch getint.
Zie hierover uitvoerig het uitstekende, niet gepubliceerde proefschrift van Luk Lazeure.
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hun beschuldigingen of verontschuldigingen van Streuvels spuien. Globaal gezien
zijn de reacties negatief. Streuvels zelf is erdoor compleet verrast geweest. Hij heeft
er overigens met ruim een halve maand vertraging kennis van gehad.Daarbij is het
opvallend dat zijn eerste reacties, op de artikels van A. Deswarte en M. Gevers, als
notities van zijn oorlogsdagboek voorkomen (3 en 5 april 1915).
Deze eerste verontwaardiging valt jammer genoeg voor Streuvels - maar wellicht
niet voor de uitgever -,samen met de integrale publicatie van het eerste deel van zijn
dagboek waaraan de gewraakte fragmenten ontleend waren. De publicatie tot begin
mei 1915 van de volgende delen, met ondermeer de novemberaflevering, waarvan
sommige aantekeningen gesneden brood vormden voor degenen die Streuvels
beschuldigden van sympathie voor de Duitsers, gaven telkens weer aanleiding tot
opflakkering van de polemiek. Dan wordt de publicatie blijkbaar tijdelijk onderbroken,
want er verlopen niet minder dan 10 maanden vooraleer de twee decemberdeeltjes
van de pers komen, en zij zijn in een heel andere toon gesteld. Het eerste deel ervan,
zijn eerste reis naar Nederland, was een copie van De grens over! dat in oktober 1916
in Elseviers Geïllustreerd Maandschrift was verschenen. Dus moet de definitieve
redactie van die twee deeltjes later hebben plaats gehad dan de voorgaande.
Ondertussen heeft Streuvels in juni 1915 twee klinkende rechtzettingen gepubliceerd
in Nederland, waarvan het ene alle twijfel over zijn Vlaamse gezindheid moest
wegnemen, en het ander geen twijfel laat bestaan over zijn antiduitse gevoelens, wat
iedereen moest tevreden stellen. De strijd luwde, niet alleen door deze publicaties,
maar wellicht ook door het nieuws dat de Duitse censuur begin juni 1915 de
verspreiding van het dagboek zou verboden hebben in Vlaanderen9.
Het is bekend10 dat Streuvels in gans deze polemiek een weerwraak zag van twee
naar Nederland uitgeweken Vlamingen - zijn streekgenoot René De Clercq, en zijn
voormalige biograaf André De Ridder -, die hij in enkele geschriften op

9
10

In de officiële berichten die te Brugge in 1914-1918 op last van de Duitsers werden bekend
gemaakt, komt een dergelijke mededeling echter niet voor.
cfr. Kroniek van Stijn Streuvels p. 70.
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de korrel genomen had. Dat is dan Streuvels' versie. Toch heeft hij, die doorging
voor ongevoelig aan eer- of afkeerbetuigingen, tot viermaal toe (3 en 5 april en 13
en 26 juni 1915) gereageerd op de aanvallen. Zij moeten hem dus wel sterker beroerd
hebben dan een platte afrekening vanwege jaloerse collega's had kunnen doen.
Meer relevant lijkt ons de vraag, waarom Streuvels zijn oorlogsdagboek zo spoedig,
en in die omstandigheden, gepubliceerd heeft?
Volgens zijn eigen verklaringen11 was het zijn bedoeling niet, toen hij startte met
zijn dagboek, dit ‘uit te geven of te zien verschijnen’. Hij zou het echter aan uitgever
Veen toevertrouwd hebben ‘als vergelding voor de genoten gastvrijheid’ die deze
aan Streuvels' vrouw en kinderen, van oktober 1914 tot maart 1915, aangeboden had.
De publicatie in De Vlaamsche Post zou hem min of meer afgedwongen geweest
zijn als ‘losprijs’ voor een Duitse vergunning om in februari 1915 voor de tweede
maal naar Nederland te reizen om zijn vrouw en kinderen terug te halen. Streuvels
neemt hier wellicht enige vrijheid met de werkelijkheid; hij zal veeleer tijdens het
bezoek, dat drie Gentse activisten, vergezeld van de Duitser censor dr. H. Wirth, én
Hugo Verriest, in januari 1915 aan het Lijsternest brachten om er de publicatierechten
van de fragmenten af te kopen, de Duitser niet hebben willen ontstemmen met een
weigering, die zijn paspoort voor Nederland, en de terugkeer van zijn familie had
kunnen in het gedrang brengen. Meer dan slimmigheid van een boer die een koopje
sluit, moeten wij daar niet in zien, en het lijdt geen twijfel dat de aanwezigheid van
Hugo Verriest bij die besprekingen een belangrijke rol zal gespeeld hebben. Blijkens
het oorlogsdagboek (22 augustus 1914) had Verriest zich al eerder zeer inschikkelijk
getoond tegenover de Duitsers. En niet zeer moedig.
De echte reden die Streuvels tot deze publicatie zal aangezet hebben ligt, naar ons
gevoel, elders. Op 9 maart 1935 schrijft hij aan zijn Duitse uitgever, Dr. Spemann,
in verband met een contract dat hij tijdens de oorlog '14-'18 met het Insel-Verlag,
(o.m. betreffende het oorlogsdagboek), had afgesloten: ‘... pendant la guerre, - où
j'aurais contresigné n'importe à quelles conditions,

11

Ingoyghem II. Volledig Werk dl. 4, p. 1336.
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n'importe quoi, parce que dans ce temps j'étais sans ressources, et tout m'était
indifférent.’
‘Sans ressources’, zijn uitgever woonde immers in Nederland, en in de eerste
oorlogsmaanden was zelfs alle postverkeer, - laat staan bankverrichtingen -,
onderbroken.
Het is een onderwerp waar in de bestaande Streuvelsliteratuur altijd met een
begrijpelijke schroom over heen gegleden is; maar laat het ons toch eens duidelijk
formuleren, een groot deel van het oeuvre van Streuvels is geschreven ‘om den
brode’. In 1905, dit is op 34-jarige leeftijd, heeft hij alle vast werk gestaakt, om alleen
nog van zijn pen te leven. En in 1907, met de Vlaschaard, sloot hij zijn meest creatieve
periode af. Maar de man moest leven en daarbij een gezin met twee, vanaf februari
1916 drie en vanaf eind 1922, vier kinderen onderhouden. Hij heeft het nooit breed
gehad. De belastingsaangiften voor de periode nà de Tweede Wereldoorlog die wij
op het Lijsternest aantroffen, en die toch afkomstig zijn van de op dat ogenblik zoniet
meest gelezen, dan toch meest gedrukte, en meest vertaalde Vlaamse schrijver, tonen
aan dat hij over (aangegeven!) inkomsten beschikte die niet veel hoger zullen gelegen
hebben dan het wettelijk minimum van die tijd. En wij weten dat in vroegere jaren
de extra's die hij verwierf met literaire prijzen aangewend werden voor verbouwingen
aan het Lijsternest.
Het vele - vaak onbeduidende en onrechtstreekse - vertaalwerk, dat zonder
Streuvels' naam erboven wellicht nooit het daglicht zou hebben gezien, heeft geen
andere reden van bestaan dan een financiële; en de handschriften die hij in latere
jaren, met veel geduld, en tot vervelens toe, na de publicatie van zijn boeken, in
meerdere exemplaren copieerde, meestal op uitdrukkelijk en aanhoudend verzoek
van vrienden of bekenden, evenmin. Dat Streuvels alleszins nog in 1914-1918 geen
of weinig belang hechtte aan de literair-historische of zelfs venale waarde van zijn
handschriften blijkt ten overvloede uit het oorlogsdagboek zelf, dat geschreven is op
de verso's van vroeger werk, waaronder De Vlaschaard!
Streuvels zal dus wel zijn oorlogsdagboek hebben laten verschijnen niet alleen
om Veen te danken voor zijn gastvrijheid, of van de Duitsers een paspoort los te
krijgen. Maar nu rijst de volgende vraag: heeft hij dan niet begrepen dat deze pu-
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blicatie tenminste deining zou veroorzaken? Na lezing met een nuchtere kop, kunnen
wij verwonderd zijn over de storm die losgebroken is, en die inderdaad iets artificieels
heeft, of tenminste voorkomt als de reactie van een oververhit patriottarisme, dat wij
overal - en tot bij Cyriel Verschaeve - in de beginmaanden van de oorlog aantreffen.
Na lezing van het gehele dagboek, (en niet van enkele, met bijbedoelingen uitgekozen,
passages), lijkt het ons haast onbegrijpelijk dat men hem produitse sympathieën
verweten heeft. Het is zonneklaar dat zijn sympathie gaat naar de mens bij sommige
Duitsers; veel talrijker echter zijn zijn blijken van afkeer voor het Duitse
bezettingsregime als dusdanig. En van welke overtuigde Vlaming kon men verwachten
dat hij in 1914 zou blaken van enthousiasme voor het Belgische Staatsapparaat?
Met deze bedenking belanden wij bij de betekenis van het oorlogsdagboek.
Als bron voor de feitengeschiedenis van de Eerste Wereldoorlog is het van nul en
generlei waarde. Het was er Streuvels niet om te doen het oorlogsgebeuren vast te
leggen. En dat was hem overigens onmogelijk.
Waar het hem wel om te doen was heeft hij duidelijk gezegd in zijn
Verantwoording: ‘met alle nauwkeurigheid en onbevangen als een middeleeuwse
kroniekschrijver... heb ik de feiten aangetekend die ik in mijn omgeving heb zien
gebeuren. 't Geen ik heb van horenzeggen, staat dan ook als zulkdanig vermeld.’
Met andere woorden Streuvels brengt ons een kroniek van Ingooigem tijdens de
oorlog 1914-1918, en het is zijn schuld niet dat er te Ingooigem in 1914-1918 zo
weinig te beleven viel.
De verwijzing naar de middeleeuwse kroniekschrijver, en meer bepaald naar
Galbert van Brugge en zijn kroniek van de jaren 1127-1128, over de moord op Karel
de Goede en de gevolgen daarvan, komt nog elders voor in het dagboek; en dat heeft
zijn belang. Galbert's kroniek - die Streuvels moet gelezen hebben in de uitgave van
H. Pirenne -, is een uitstekend relaas dat op een zeer nuchtere wijze verhaalt wat de
auteur gezien heeft, - en wat hij weet ‘van horenzeggen’. Hij schrijft er zijn
bedenkingen bij en stelt zich vragen naar de zin van dit alles. Streuvels gaat niet
anders te werk. Met andere woorden het gaat in beide gevallen om een geschiedenis
van de mentaliteit van de mensen, en de wijze waarop zij de oorlog
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beleven. In Vrijschutters? noteert hij uitdrukkelijk: ‘Mijn bijzonderste bezigheid
sedert jaren is het nagaan van de volksziel met al haar bewegingen en uitingen, als
materiaal om uit te werken tot beeldende kunst. Ik meen diensvolgens te mogen
meespreken en mijn getuigenis kan tellen, geloof ik, waar de mentaliteit en 't
gemoedsleven van het volk ter sprake komt.’ Er is echter nog een ander belangrijke
aanduiding. In zijn repliek aan Alberic Deswarte, noteert hij op 3 april 1915: ‘Ik ben
ook schrijver, mijnheer, en wel een beetje uit de school van Flaubert, voor zover het
geldt dat de persoon van de schrijver zoveel mogelijk op de achtergrond blijven moet
in zijn werk en de zaken objectief behandelen. Volgens die princiepen heb ik me
voorgenomen op te stellen 't geen gij noemt: het jammerlijk oorlogsdagboek.’ Gustave
Flaubert, naar wiens compleet werk in 18 delen, dat hij zopas gekocht had, Streuvels'
aandacht gaat als hij op 10 september 1914, na de eerste beschieting van Ingooigem,
uit de kelder komt om snel zijn oorlogsdagboek op te bergen.
Maar Madame Bovary ging terug op een ‘fait divers’ dat Flaubert in 1851 uit een
krant gehaald had, terwijl Streuvels Flaubert's methode wilde aanwenden voor een
wereldoorlog, waarvan de meeste van zijn lezers de gevolgen aan den lijve
ondervonden hadden en bleven ondervinden. Daarbij gaf Streuvels zich blijkbaar
ook geen rekenschap van het feit dat zijn ironie over de onbeduidende voorvallen te
Ingooigem, wel zeer pijnlijk moest aandoen bij mensen die Namen, Aarschot, of
Leuven beleefd hadden, of er ooggetuigen van hadden gesproken.
Uit deze beslissing tot publicatie van fragmenten, en van het gehele oorlogsdagboek
blijkt reeds hoe Streuvels afgezonderd is op zijn Lijsternest en hoe zijn gezichtseinder,
en vooral zijn ‘inzicht’ zich beperkt tot de kleine wereld die hem omringt, en die een
straal heeft van nauwelijks een vijftal kilometer: Anzegem (op 4 km), Kaster (op 6
km), Tiegem (op 4 km), Avelgem (op 6 km), Otegem (op 2 km), Vichte (op 4 km)
met een uitschieter naar Kortrijk (op 16 km) waar hij vrienden heeft bij wie hij
regelmatig op bezoek gaat, en Harelbeke (op 10 km) waar hij langs rijdt als hij naar
Kortrijk reist. Wanneer in 1917 de Duitsers de bewegingsvrijheid van de inwoners
beperken tot hun gemeente, bedenken zijn vrienden te Kortrijk een middel om hem
toe te laten met hen contact te houden; zij laten hem aanstellen tot lid van het Hulpen Voedings-
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comité van Ingooigem (8 augustus 1917), wat hem toelaat een paspoort te krijgen
om wekelijks naar Kortrijk te reizen; maar ontstemd over de misbruiken die heersen
in het plaatselijk comité neemt hij op 30 mei 1918 ontslag, en zit voortaan - zoals
hij er herhaaldelijk over klaagt -, als een gevangene op zijn dorp.
Het oorlogsgebeuren ontsnapt aan zijn observatievermogen. En hij is zich daarvan
bewust. Hij wil er aanvankelijk ook iets aan doen. Als een oorlogscorrespondent wil
hij de oorlog van nabij volgen; het zijn zijn reizen, in augustus 1914 naar het front
nabij Luik; later terwijl de streek onveilig is, verlaat hij vrouw en kinderen (3
september) om tijdens een avontuurlijke rit te gaan zien wat er te Doornik is gebeurd.
In mei 1915 gaat hij zijn familie te Brugge opzoeken, en in augustus 1915 een laatste
fietstocht naar Brussel, Leuven, Aarschot en Antwerpen om er de sporen van de
gebeurtenissen van een jaar vroeger terug te vinden. De grote oorlogsgebeurtenissen
ontsnappen hem: de inname van Maubeuge, de vernietiging van Ieper - die hij pas
een maand later in Nederland zal vernemen -, en van het groot Brits offensief, van
1917, vinden wij bij hem hoofdzakelijk de beschrijving terug van enkele
vluchtelingen, uit de streek Komen-Wervik, die te Ingooigem en op het Lijsternest
een onderdak vinden. Dat is niet de schuld van Streuvels. Het is een algemeen
verschijnsel dat wij in alle getuigenissen aantreffen, geschreven op het niveau van
de gewone burger, of dat van de gewone soldaat. Alleen van datgene wat in hun
onmiddellijke omgeving gebeurt, hebben zij kennis - ik herinner mij een
oorlogsdagboek van Poperinge, waar de Britse offensieven van 1917 zich beperken
tot de vermelding van de doortocht van generaal Haig te Poperinge. Een algemeen
inzicht in het oorlogsgebeuren ontbreekt overal. Daarvoor zorgde de censuur, evenals
het zorgvuldig ‘cloisonnement’ waarover de militaire overheid om veiligheidsredenen
angstvallig waakte. Over zijn enige inlichtingsbron, de gecensureerde pers, heeft
Streuvels alleen maar klachten (26 februari en 15 oktober 1916), en zijn inzichten
over de betekenis of de zin van het oorlogsgebeuren beperken zich tot het citeren
van zinnen uit ‘bestsellers’ van het ogenblik.
Wat blijft er de kroniekschrijver dan nog over?
Als trouwe volgeling van Flaubert noteert hij de verande-
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ringen in het ‘uitzicht’ van de streek - Geen woord komt zo vaak onder Streuvels'
pen als het woord ‘uitzicht’. - Bomen worden omgehakt, de buurtspoorweg wordt
opgebroken, de Kluisberg wordt kaal geschoren. Het wisselende uitzicht van Kortrijk
wordt nauwkeurig genoteerd (16 januari, 13 februari 1916, 17 juni 1917, 4 maart
1918). Maar veel meer nog gaat zijn belangstelling naar de mensen, de vreesachtige
overheid, de veldwachter die de berichten commentarieert, de paardenknecht die
lucht geeft aan zijn anti-duitse gevoelens, de kranige Harelbeekse vrouwen, de
verplicht tewerkgestelden die optrekken als naar de loting, een meisje dat haar lief
aanzwengelt, een aan de Duitsers verkochte veekeurder, en de ganse rij gezapige
Duitse infanteriesoldaten of Landsturmers, die ook maar mensen zijn. Streuvels heeft
ze allemaal bekeken en bestudeerd in hun doen en laten. Hij noteert de nieuwe
gewoonten die opdoemen: het voetbalspel dringt door op het platteland (1 oktober
1915), de kansspelen (28 juni 1916), vooral de hanengevechten (6 april, 12 mei, 4
juni 1916) kennen een ongewoon succes, de boeren worstelen met de invoering van
het Duitse zomeruur (1, 5, 12, 13 mei, 8 juni 1916), het smokkelen wordt een
algemeen verspreide sport (22 augustus, 31 december 1916, 15 februari 1917). Maar
Streuvels peilt dieper. Reeds bij de aanvang van de oorlog geeft hij er zich rekenschap
van dat de oorlog de geestelijke rust van een dorpsgemeenschap verstoort, en iedereen
plaatst voor een weloverwogen stellingname, waarbij het zich conformeren naar het
algemeen aanvaarde gedragspatroon niet langer mogelijk is:
30 augustus 1914:
‘'t Leven is er door (de oorlog) gezuiverd en ontdaan van een aantal
onnuttige bijhorigheden; wij zijn verlost van ondergeschikte dingen die
een overwegend belang en een valse aard gekregen hadden in de
samenleving - de dingen zijn in hun elementaire verhouding hersteld.’
31 augustus 1914:
‘Ik moet het meer ondervinden nu, hoe de toestanden op de mensen het
uitwerksel teweeg brengen gevoelens te laten zien die anders verdoken
bleven. Hoe de vrees voor 't gevaar alle decorum doet wegvallen.’
Onbewust verlaat Streuvels hierbij het terrein van de nuch-
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tere observatie, zoals Flaubert het hem leert, om in het spoor van Galbert van Brugge
zijn eigen reacties neer te schrijven op wat hij rondom hem ziet gebeuren, en dat lijkt
ons het boeiendste aspect van dit oorlogsdagboek.
In zijn inleiding tot het tweede deel van het Volledig Werk, waarin het gepubliceerde
oorlogsdagboek opgenomen is, bestempelt Professor Marcel Janssens het werk als
‘een boek van de guitigaard Streuvels, het is ons plezierigste boek over de eerste
wereldoorlog.’ Dit kan misschien, op de rand, nog waar zijn voor het gepubliceerde
deel van het dagboek; het andere deel leert ons een pessimistische Streuvels kennen,
een ontgoochelde Streuvels die afstand neemt van zijn medemensen:
29 september 1915, tijdens de lectuur van Hamlet:
‘Ik heb dikwijls gedacht - en ik meen het meer dan ooit - dat men mij met
dat ene boekje wel ergens een paar jaar in een kamp of een gevangenis
zou mogen opsluiten zodat ik uit de maatschappij weg ben en van de wereld
niets meer verneem.
...
Nu bijzonderlijk in deze tijden zouden wij er weinig bij verliezen een tijdeke
ontheven te zijn uit de samenleving die een gekkemans vastenavond aan
't vieren is!’
22 januari 1916:
‘De wereld lijkt wel een vastenavondspel. Vanuit de hoogte beschouwd
krijgt men het gruwelijke schouwspel van volkeren die malkander
uitmoorden...’
10 april 1916.
‘'t is alsof er niets meer stand houdt rondom mij en de hele wereld iets (is)
als een zwalpend watervlak waar onrecht, kuiperij en snoodheid de
grondeloze diepte vult...’
8 maart 1917.
‘de lelijkheid van ons volk komt meer en meer te voorschijn...’
30 mei 1918.
‘Nu kan men bestatigen dat op die brave parochieën, die in-kristelijke
bevolking danig weinig zedelijk weerstandsvermogen bezat, en dat ze braaf
waren omdat ze geen gelegenheid hadden niet braaf te zijn.’
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Herhaaldelijk schrijft Streuvels zijn verwondering neer over de lankmoedigheid
waarmee de bevolking de vele pesterijen van het bezettingsregime ondergaat en het
gebrek aan durf van de overheid (16 oktober 1914, 1 februari, 10 juli 1917, 30 mei
1918), maar hijzelf is al even lankmoedig wanneer hij naar de ‘schouwing’ gaat, of
als gijzelaar wordt gevangen gezet. Over het verzet van de verstedelijkte Harelbeekse
bevolking schrijft hij met bewondering en vrees (3 en 4 oktober 1915).
Op 5 oktober 1915, naar aanleiding van een mislukte geallieerde aanval, schrijft
hij:
‘Wat al verandering in ons leven en bestaan zou zulk een doorbraak gebracht
hebben - nieuwe ondervinding, nieuwe gewaarwording - opwellingen van het gemoed
enz.’, alsof dit voor hem de belangrijkste oorlogservaring zou zijn...
Streuvels is egocentrisch. Op 3 september 1914, terwijl er gevaar dreigt, verlaat
hij vrouw en kinderen, om tijdens een avontuurlijke fietstocht, te Doornik
oorlogsimpressies te gaan opdoen. Met een zeker genoegen analyseert hij zijn eigen
reacties van vrees en verschrikking bij bombardement (10 september 1914, 15
augustus 1917, 15 en 22 mei 1918), of gevangenneming (17 augustus 1917), en toch
geeft zijn dagboek herhaaldelijk blijk van zijn sociaal gevoel:
‘Wat is het eigenlijk 't geen me hier houdt, als ik me zo gemakkelijk buiten
gevaar zou kunnen stellen en een aangenaam leven hebben? Ik denk rond
en begin op te sommen: de hond, de kat, de hoenders en konijnen, boeken,
schilderijen, piano, foto's, snuisterijen, papiertjes, documenten,
herinneringen - heel het netwerk waarin het geluk van 't leven is ingesloten.
Ik kan dat alles hier laten en vertrekken, maar 't gedacht om hier eens
terug te keren en niets van al die dingen nog terug te vinden doet er me
toe besluiten hier te blijven zolang het enigszins mogelijk is. En er is ook
nog iets anders: ik voel het als een plicht: dat iedereen zijn deel ondergaat
van de ramp die de algemeenheid treft en ik zou het me als een lafheid
aanrekenen om hier op dat tijdstip mijn dagboek te eindigen en aan de
lijve niet meer te ondervinden 't geen mijn buren en landgenoten door de
noodzakelijkheid gedwongen, onderstaan. Wij zijn nu al zo zeer begunstigd
door het lot om ons aan dat weinigje ongemak en mogelijk gevaar te
onttrekken als er zoveel mensen door die ontzaglijke zee van ellende en
rampen overspoeld worden!’ (23 oktober 1914)
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Hier hebben wij Streuvels in zijn ware gedaante: de hedonist die eerst denkt aan het
knusse en vertrouwde van zijn kleinburgerlijk bestaan - het ‘netwerk waarin het geluk
van 't leven is ingesloten’, en tezelfdertijd, maar in tweede orde, de man die zich
bewust is van zijn plicht tot solidariteit met zijn ‘buren en landgenoten’.
Doorheen gans het dagboek stoten wij op de dualiteit tussen zijn hedonistische
aandrang, en het keurslijf van uiterlijk jansenistisch fatsoen dat hem door zijn
godsdienst en zijn opvoeding, zijn familiale toestand en zijn status van Vlaamse
beroemdheid aangemeten was, zoals wij stoten op de dualiteit tussen zijn liefde, en
zijn afkeer voor het volk, zijn verontwaardiging en zijn bewondering, zijn vertedering
en zijn ironie. De man Streuvels is een vat vol tegenstrijdigheden en ongetwijfeld
ligt daar de drijfveer die hem tot schrijven aanzet12. En dat ligt te grabbel in dit
oorlogsdagboek. Streuvels gunt ons hier, - meer dan in zijn andere geschriften - een
blik in zijn eigen gemoed. ‘Het gemoedsleven is een deining of een schommelen
tussen opbeuring en neerslachtigheid’ (29 september 1915). Gezelle zou het niet
anders hebben gezegd.
Merkwaardiger wijze is dit oorlogsdagboek zeer discreet over persoonlijke
gebeurtenissen: - de geboorte van Dina (Prutske) wordt niet eens vermeld, en het
activisme, waaraan Streuvels als overtuigd Vlaamsgezinde niet onverschillig kon
zijn, komt onrechtstreeks slechts tweemaal ter sprake, naar aanleiding van de
oprichting van de von Bissing-universiteit te Gent (22 januari en 24 oktober 1916),
die hij goedkeurt. Over zijn contacten met invloedrijke Duitse vrienden, die hem o.m. bij zijn gevangenzetting - ter hulp komen13, geen woord.
De mooiste bladzijden uit het dagboek zijn echter gewijd aan het leed van de
mensen: de onverwachte confrontatie met een trein vol gewonde soldaten te Kortrijk
(5 december 1916), het afscheid van de Komense vluchtelingen (6 juli 1917) en dat
aangrijpend beeld van het jongentje met zijn opgeëist geitje (19 oktober 1917). Hier
schrijft Streuvels zijn ervaringen neer zoals hij ze heeft beleefd, onopgesmukt. Hier
doet hij niet aan literatuur. Hier is hij mens, en hier kan hij ons ontroeren.

12
13

Wij hebben daarop reeds gewezen in ons ‘Naschrift’ van de Kroniek van Stijn Streuvels pp.
137-147.
Zie Ingoyghem II p. 1343.
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***
De betekenis van het oorlogsdagboek dat wij publiceren ligt ook op een meer
vormelijk-literair vlak. Wij staan inderdaad voor een tekst die ons de verschillende
stadia weergeeft van Streuvels' methode. Van de dagdagelijkse notitie, inderhaast in
enkele woorden, met potlood neergekrabbeld, tot de literair opgesmukte bladzijden
van de gepubliceerde tekst, die soms, -zoals de overmatige lof waarmee hij de
Nederlanders bestookt, bij het relaas van zijn eerste reis naar Amsterdam -, iets té
literair aandoen.
Maar Streuvels kent zijn stiel. Hij heeft inderdaad bij Flaubert leren observeren,
en hij observeert zonder genade. Voor hem herleidt de oorlog zich tot wat hij hoort
en ziet. Het wordt eerst vrij slordig genoteerd. Naar het einde van de oorlog toe,
komen steeds meer contaminaties van het Duits in zijn taal voor: (‘het klinkt wel niet
onverwachts maar heel bestemd was het niet’ 12 februari 1918) Woorden die hij niet
onmiddellijk vindt worden opengelaten of in het Frans genoteerd (28 maart 1916),
en dat wijst erop dat hij sommige delen van zijn tekst vermoedelijk nooit meer
herlezen heeft. Andere wel. Bij een herlezing worden aanvullingen aangebracht, of
wordt aan het einde van een passus met een paar woorden aangeduid in welke richting
de tekst verder moet uitgewerkt worden, soms worden nieuwe zinnen uitgeprobeerd
op een afzonderlijk kaartje. De definitieve tekst wordt dan in het net op witte bladen
overgeschreven of met de machine getypt. En daar maakt het alom aanwezig deelteken
dat Streuvels gebruikt als komma, punt, gedachtenstreep of haakje, plaats voor de
meer gebruikelijke leestekens. Ook schrijffouten - wij hebben ze stilzwijgend
verbeterd - duiken af en toe nog op. Wie van ons die geen taalverbeteraar is begaat
er geen? Het is bekend hoe Streuvels op drukproeven en bij nieuwe uitgave van zijn
werk steeds weer verbeteringen aanbracht, vooral dan wat de woordkeuze betreft.
Wij staan dus, vanaf april 1915 voor een authentiek, en achteraf niet herschreven
oorlogsdagboek, dat ons niet alleen een inzicht geeft in het dagelijks leven van een
kleine dorpsgemeenschap onder een bezettings- en inkwartieringsregime, maar
evenzeer in de mentaliteit van de auteur, en een staal biedt van
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zijn natuurlijk schrijverstalent.
***
Het tweede deel van deze inleiding willen wij wijden aan een historisch overzicht
en een beschrijving van het materiële leven te Ingooigem, en meer algemeen in het
bezette gebied tijdens de oorlog '14-'18.
In 1914 telt Ingooigem 1569 inwoners op een oppervlakte van 838 ha. Eduard De
Cock (1841-1927) is burgemeester sinds februari 1885. Hij was een rijke ingezetene,
die in november 1917 officieel wegens gezondheidsredenen, maar in feite om dat
hij tegen de druk van de oorlogsverplichtingen niet opgewassen was, ontslag neemt.
Hij wordt opgevolgd, niet door één van de twee schepenen, maar door iemand die
niet eens gemeenteraadslid was en zelfs niet ingeschreven op de kiezerslijst, Hector
Balcaen (1883-1974). Deze is dienstdoende burgemeester van november 1917 tot
einde 1918, en zal bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen van 3 juni 1921
als raadslid verkozen en tot burgemeester benoemd worden (23 februari 1922-31
december 1952). Hij is de naaste buur van Streuvels, die met hem naar het einde van
zijn leven toe, in botsing komt, zoals met de meeste notabelen van Ingooigem. Men
vertelt te Ingooigem dat, na het ontslag van E. De Cock, Streuvels door de Duitsers
zou gepolst geweest zijn om het burgemeestersambt te aanvaarden. Ofschoon ons
dit niet onmogelijk lijkt, beschikken wij over geen enkele aanwijzing die dit gerucht
zou kunnen bevestigen; alleen lijdt het geen twijfel dat Streuvels nooit op een dergelijk
voorstel zou ingegaan zijn.
Tot het burgerlijk personeel dat ter sprake komt in het oorlogsdagboek behoren
ook nog de gemeentesecretarissen Felix Decock, die zijn ambt uitoefende van 16
december 1887 tot 1 maart 1915. Hij werd opgevolgd door Omer Hollebecq van 1
maart 1915 tot 16 januari 1918, en door Joseph Hoet van 16 januari 1918 tot 2
december 1945. Veldwachter was Aloïs Vererfven, van 1913 tot 1927, maar tijdens
de oorlog was hij onder de wapens geroepen en verbleef aan het Belgisch front. In
afwachting van zijn terugkeer werd zijn taak overgenomen door zijn broer Jules die Streuvels ‘onze nieuwe veldwachter’
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noemt. Deze werd bijgestaan door de postbode Achilles De Tremmerie.
Als geestelijke overheid, - min of meer in de schaduw van de rustende pastoor
Hugo Verriest -, fungeerde sinds april 1912 als pastoor Henri Lammerand
(1866-1944), voor wie Streuvels geen goed woord over heeft. In oktober 1919 zou
hij als pastoor naar zijn geboortedorp Wijtschate worden overgeplaatst. Hij werd
bijgestaan, sinds januari 1913, door Leopold De Poortere (1885-1963) afkomstig uit
Kortrijk; die zou onderpastoor blijven tot augustus 1923, en van juli 1937 tot februari
1942 terug in de streek verblijven als pastoor van Otegem. Hij ging door voor een
originele figuur en schijnt in Streuvels' smaak te vallen. De patroonheilige van
Ingooigem is Antonius Abt, wiens naamfeest op 17 januari gevolgd wordt door de
‘winter-omgang’ de volgende zondag. De grote religieuse plechtigheid, is echter de
‘zomerommegang’ op de tweede zondag van juni, verjaring van de overbrenging
van Antonius' relikwieën uit de abdij van St.-Antoine en Dauphiné naar Ingooigem
in 1669. Dan kwamen de vreemde bedevaarders naar Ingooigem, trokken driemaal
rond de kerk en bleven viermaal staan om te bidden voor hun speciale intenties. De
zomerommegang gaf aanleiding tot feestelijkheden in het dorp, koekebak en
kermistenten, en vooral een wielerkoers. De echte ‘kermis’ had echter plaats op de
eerste zondag van oktober (verjaring van de wijding van de kerk), maar ondertussen
kon men ook gaan vieren op de kermissen van de naburige dorpen (vooral Tiegem
op 15 augustus) en er een ‘zomerlief’ opdoen, - of kwijt spelen.
In Ingooigem was er in 1914 een muziekmaatschappij ‘Eendracht maakt macht’.
Er lag ook een buurtspoorweg (lijn Kortrijk-Berchem), die pas in 1912-1914 was
gebouwd. Het is niet zeker dat er in 1914 reeds stoomtrams voorbij het Lijsternest
reden14. Tijdens de oorlog werd de spoorlijn opgebroken door de Duitsers.
In 1914 is Streuvels 43 jaar. Hij woont sinds 1905 in Ingooigem, waar hij het
Lijsternest heeft laten bouwen, en op 19 sep-

14

Volgens R. Verschuere, Doorheen het leven en nog omtrent Stijn Streuvels Ingooigem 1978,
p. 36 werd deze buurtspoorweg 2 dagen voor het uitbreken van de oorlog ingereden.
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tember gehuwd is met Alida Staelens. Hij heeft twee kinderen: Paula, geboren op
26 september 1906 (+ 13 augustus 1971), en Paul, geboren op 4 januari 1909. Op
24 februari 1916 zal een derde kind, Dina (Prutske) geboren worden. In
augustus-september 1914 werkte Streuvels aan de drukproeven van het 2e deel van
Dorpslucht, dat zonder zijn correcties in september verscheen.
Tot de intieme vrienden waarvan sprake in het oorlogsdagboek behoren in de
eerste plaats Hugo Verriest (1840-1922) die in april 1912 ontslag genomen heeft uit
zijn functie van pastoor van Ingooigem, maar aldaar is blijven wonen. In 1914 is ook
een neef van Hugo, Louis Verriest (1870-1923) onderpastoor te Ieper, bij zijn oom
gevlucht en doet er dienst op de parochie (zie 13 september 1914).
Andere goede vrienden waarover Streuvels schrijft, zijn de pastoor van Kaster,
Jules Claerhout (1859-1929) een archeoloog en paleoloog met Europese faam, de
Kortrijkse geneesheer Emile Lauwers (1858-1921) en de twee Kortrijkse
kunstschilders, waarmee hij tijdens de oorlog zijn fietstochten onderneemt: Jozef De
Coene (1875-1950) en Emmanuel Viérin (1869-1954).
***
Herinneren wij er aan dat de Eerste’Wereldoorlog uitbrak als gevolg van de aanslag,
op 28 juni te Serajevo, van de Servische nationalist, Gavrilo Princip op kroonprins
Frans-Ferdinand van Oostenrijk (1863-1914) en zijn vrouw Sophie Chotek. Het was
al vele jaren onrustig in dit gewest, waar in 1912-1913 de laatste ‘Balkanoorlog’ was
uitgevochten. Streuvels verwijst in zijn oorlogsdagboek ook naar andere incidenten
die Europa in 1914 in opschudding brachten, zoals de moord, te Parijs op 16 maart
1914 bedreven door de vrouw van de Franse staatsman en pacifist Joseph Caillaux
(1863-1944) op de directeur van Le Figaro, Gaston Calmette (1858-1914) die dreigde
voor haar man compromiterende documenten te publiceren; of nog de dodelijke
aanslag, op 31 juli, steeds te Parijs, op de Franse socialistische leider, en anti-militarist
Jean Jaurès (1859-1914). Ook de dood op 19 augustus, van Pius X (1835-1914) die
sinds 9 augustus 1903 de katholieke kerk
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bestuurde, verwekte grote opschudding. Men dacht aanvankelijk aan een (zelf)moord.
Op 6 september 1914 zou hij opgevolgd worden door Benedictus XV (1854-1922),
die bij de Geallieerden doorging voor Duitsgezind.
Tot de verrassingen van de oorlog behoorden de twee 420 mm. kanonnen van
Krupp, die o.m. ingezet werden tegen de fortenketen van Luik. De efficiëntie van de
kanonnen was enorm toegenomen door de uitvinding in 1885, van een nieuwe
springstof: de mélinite, door de Franse chemicus Eugène Turpin (1848-1927). Op 1
oktober 1914 maakt Streuvels gewag van een nieuwe uitvinding van Turpin: het
‘luchtkanon’, maar dat blijkt slechts een oorlogskwakkel te zijn.
Voor het goed begrip van het eerste deel van het oorlogsdagboek geven wij een
kort overzicht van de oorlogsgebeurtenissen waarnaar Streuvels verwijst.
Na de moord te Serajevo (28 juni) verklaart Oostenrijk-Hongarije de oorlog aan
Servië (28 juli). Op 1 augustus doet Duitsland, bondgenoot van Oostenrijk, hetzelfde
met Rusland, bondgenoot van Servië. Op 2 augustus bezet Duitsland Luxemburg,
en vraagt aan België vrije doorgang voor zijn troepen tegen Frankrijk, bondgenoot
van Rusland, waaraan het de volgende dag de oorlog verklaart. De Belgische regering
wijst het Duitse verzoek van de hand, en op 4 augustus vallen de Duitse troepen, ter
hoogte van Luik, België binnen, wat automatisch de oorlogsverklaring meebrengt
van Groot-Brittannië aan Duitsland. Samen met Duitsland en Frankrijk was Engeland,
sinds 1831 immers de garant van de verplichte Belgische neutraliteit. Op 6 augustus
is Luik reeds in Duitse handen, maar de fortenketen rond de stad houdt stand tot 17
augustus. Ondertussen werd de Duitse cavalerie op 12 augustus door de Belgen
achteruit geslagen te Halen. De Duitsers wachtten niet op de verovering van de Luikse
forten, maar rukten op in zuid-westelijke richting naar Parijs. Op 19 augustus waren
zij reeds over de Maas, terwijl zij meer in westelijke richting, dezelfde dag Aarschot
en Leuven innamen, en de volgende dag Brussel. Op 23 augustus veroverden zij
Namen en Dinant.
Zowel te Namen, te Aarschot als te Leuven en in vele andere steden begingen de
Duitse troepen wreedheden op de burgerbevolking nadat de stad ingenomen was.
Aarschot was ingenomen in de morgen van 19 augustus.

Stijn Streuvels, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

24
In de namiddag werd één van de leidende officieren, op het balcon van het stadhuis
door een verloren (Belgische?) kogel dodelijk getroffen. Als represailles werden in
de volgende uren de stad verwoest en 183 burgers terechtgesteld. De bevolking werd
gedurende drie dagen in de kerk opgesloten, en op 6 september werd een deel van
de mannelijke bevolking naar Duitsland gedeporteerd.
Namen was op 23 augustus veroverd. Na de verovering, en gedurende twee dagen
werd de stad geplunderd en in brand gestoken, hierbij lieten 75 burgers het leven.
Het ergste evenwel gebeurde te Leuven, dat op 19 augustus veroverd was, en dat
in de nacht van 25 op 26 augustus en tot de 29ste, te zwaard en te vuur werd vernield,
waarbij 218 burgers het leven lieten en 1120 huizen werden vernield, waaronder de
universiteitsbibliotheek.
De Duitse beschuldiging dat het hier ging om incidenten uitgelokt door Belgische
‘Vrijschutters’, werd van Belgische zijde altijd ontkend. Misschien zijn deze
wreedheden voor een deel te verklaren door het optreden van de Burgerwacht, dit is
een gewapende burgerlijke militie, waarvan het uniform erg geleek op een burgerpak,
o,m. een bolhoed als hoofddeksel. Nadat de eerste wreedheden van de Duitsers
bekendwaren, werd de Burgerwacht op 21 augustus officieel ontbonden.
De berichten over deze wreedheden sloegen iedereen met paniek. Op 23 september
alludeert Streuvels op wat zich, op 7 september te Gent afspeelde. Daar vernam men
dat een Duits leger de stad naderde. Om te voorkomen dat zich te Gent zou afspelen
wat zich elders had voorgedaan, begaf burgemeester Emile Braun (1849-1927) zich,
na een bespreking van de gemeenteraad, in rok en hoge hoed, naar Kwatrecht en
Oordegem, om er de leiding van dit leger te verzoeken de stad niet te bezetten. Dit
verzoek werd aanvaard, op voorwaarde dat de stad een zware oorlogsschatting zou
betalen in natura: haver, benzine en... sigaren. Pas op 13 oktober zou Gent definitief
in Duitse handen vallen.
Tijdens hun opmars naar het zuiden, lieten de Duitsers het Belgische leger, dat
zich op de vesting Antwerpen had teruggetrokken, rechts liggen. Maar kleine
autonome Duitse cavaleriegroepen, de gevreesde Uhlanen, voerden over het ganse
Belgische en Noord-Franse grondgebied raids uit, om de be-
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volking in paniek te brengen. Een eerste vorm van psychologische oorlogsvoering.
Na de inname van Namen en Dinant, en het mislukken van het eerste tegenoffensief
van het pas ingezette Britse Expeditie Corps te Binche (22 augustus) en vooral te
Bergen (24 augustus) rukte een deel van de Duitse troepen in meer westelijke richting
op. Zo bereiken zij Doornik (waar zij na hevige gevechten op 24 augustus door de
Fransen worden verjaagd), en Rijsel, op 2 september. Zij verblijven slechts één dag
in deze stad, die op 12 oktober definitief door de Duitsers werd bezet.
De belangrijkste oorlogsgebeurtenissen spelen zich echter in het oosten af. De
Duitse opmars naar Parijs wordt definitief tot stilstand gebracht tijdens de slag aan
de Marne (6-11 september). Na een nieuwe Duitse nederlaag, iets meer naar het
noorden, tijdens de slag aan de Aisne (13-15 september), wijzigen zowel de Duitsers
(wier opperbevelhebber von Moltke aan de dijk wordt gezet en vervangen door von
Falkenhayn), als de geallieerden hun oorlogstactiek, en beslissen ongeveer gelijktijdig,
de vijandelijke legers te overmeesteren door het uitvoeren van
overvleugelingsoperaties in westelijke richting. Op die manier schuift het front stilaan
op in de richting van het Noorden van Frankrijk en Vlaanderen. Maar tijdens deze
operaties werden de Duitse troepen gehinderd door de aanvallen vanuit Antwerpen
van het Belgische leger (vanaf 25 augustus). Daarom besluiten zij deze vesting op
te doeken, en brengen hiervoor een nieuw leger op de been, dat de stad belegert vanaf
28 september. De Britten voeren versterkingen aan om Antwerpen te doen stand
houden, en willen een nieuw front vormen, langs de Schelde van Antwerpen tot het
Noorden van Frankrijk. Rond 1 oktober wordt het Britse Expeditie Corps van de
Aisne naar de Nord en de streek van Ieper overgebracht. Op 6 oktober worden te
Zeebrugge en op 7 oktober te Oostende Britse cavalerietroepen aan land gebracht
en rukken op in de richting van Gent (via Brugge waar Streuvels' vrouw en kinderen
ze zien voorbij trekken). Maar deze poging om een nieuw front te vormen, mislukt,
omdat op 9 oktober Antwerpen valt.
Het Belgisch leger trekt zich in een heroïsche tocht terug op de IJzer, gevolgd door
de Duitsers, die op 13 oktober Gent bezetten en op 14 oktober Brugge. Van 18 tot
28 oktober heeft

Stijn Streuvels, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

26
de Ijzerslag plaats, die gewonnen wordt door het Belgische leger dank zij de
overstromingen. Ondertussen hebben de Britten en de Fransen op 16 oktober het gat
kunnen vullen tussen La Bassée en de IJzer, zodat van die dag af, het front één
continuë lijn vormt van de Vogezen tot de Noordzee. Op 17 oktober is Ingooigem
in Duitse handen, en op 19 oktober Kortrijk. Op 25 oktober ondernemen de
geallieerden een eerste poging om Kortrijk en Roeselare te heroveren, en tevens de
Duitse druk op het Ijzerfront te doen verminderen. Na de IJzerslag doen de Duitsers
op hun beurt een laatste inspanning om het geallieerde front te doorbreken en het
Kanaal te bereiken en het wordt de eerste slag om Ieper (29 oktober) die zal eindigen
op 22 november met het systematisch in brand schieten van de historische gebouwen
van deze stad, uit weerwraak voor de mislukking.
***
Samen met gans het door de Duitsers bezette gebied van West-Vlaanderen, praktisch
gans Oost-Vlaanderen (enkele gemeenten tussen Sint-Niklaas en de Schelde te
Antwerpen uitgezonderd) en het aan de beide Vlaanderen palende deel van
Henegouwen, ressorteerde Ingooigem niet onder het Duitse generaal-gouvernement,
dit is het Duitse burgerlijk bestuur dat te Brussel gevestigd was, maar behoorde tot
het ‘Etappengebiet’ onder de uitsluitend militaire bevoegdheid van de bevelhebber
van het 4e Duitse leger, waarvan het hoofdkwartier te Tielt gevestigd was. De
voorschriften van de generaal-gouverneur van België (hoofdzakelijk generaal von
Bissing) hebben in het Etappengebiet alleen kracht van wet als de bevelhebber van
het 4e leger (hoofdzakelijk Hertog Albrecht von Würtemberg) daarmee instemt, en
beslist ze te laten publiceren. Het toeval wil dat de Provinciale Bibliotheek en
Cultuurarchief te Brugge enkele jaren geleden een nagenoeg complete collectie heeft
kunnen aankopen van de officiële berichten die in het Etappengebiet (meer speciaal
Brugge, dat tot het Operations-gebiet van de Duitse marine behoorde) werden
aangeplakt. Dit laat ons toe, ter aanvulling van wat Streuvels ons meedeelt een beeld
op te hangen van het oorlogsleven in onze gewesten.
Van zodra de oorlog op 4 augustus 1914 uitgebroken was
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werd de bevolking uitgenodigd haat kalmte te bewaren. Om dit te bevorderen werden
(vanaf 11 augustus) berichten afgekondigd die de maximumprijs voor de verkoop
van voedingswaren bepaalden, en de verplichting de bankbriefjes van de Nationale
Bank voor hun nominale waarde als betalingsmiddel te aanvaarden. Er was inderdaad
een rush naar de banken om het papierengeld tegen edelmetalen muntstukken uit te
wisselen.
Toen de eerste, door de Duitsers op de burgerbevolking begane wreedheden bekend
geraakten, werd de bevolking verbod opgelegd (20 en 28 augustus 1914) zich
gewapenderhand tegen de vijand te verzetten. Omwille van de verwarring die het
uniform van de Burgerwacht meebracht en misschien nog meer omwille van de
geringe dapperheid van dit paradekorps, dat zich overal onderscheidde in het vluchten,
werd de Burgerwacht op 21 augustus 1914 ontbonden. Streuvels was sinds 18 augustus
opgevorderd om als Burgerwacht, - zonder uniform, en zelfs zonder herkenningsteken,
maar gewapend met een jachtgeweer -, samen met drie andere dapperen de eventuele
vijandelijke troepen te verslaan, en de veiligheid en de rust binnen Ingooigem te
verzekeren.
Het enthousiasme van de bevolking moest aanvankelijk ingetoomd worden (21
augustus, verbod op het dragen van armbanden, en vlaggen van het Rode Kruis; 28
augustus, verbod op het herbergen van militaire gekwetsten of zieken), maar later
weer aangewakkerd (1 september, verzoek om de huizen permanent te bevlaggen).
In de eerste weken van de oorlog had een golf van enthousiasme, en meer nog van
verlangen naar het beleven van een groot en kortstondig avontuur talloze jongeren
aangezet zich te melden als oorlogsvrijwilligers. Begin oktober is dit enthousiasme
zo fel gedaald, dat er nu (5 oktober) een eerste oproep aangeplakt wordt, speciaal
bestemd voor de bakkers en de kleermakers, om zich als vrijwilligers te melden. Drie
dagen later volgt een algemene oproep om oorlogsvrijwilligers, maar er wordt één
voorwaarde gesteld: zij moeten in het bezit zijn van een bewijs van goed zedelijk
gedrag! Niet om het even wie had het recht voor België te sneuvelen...
Zodra het Duitse leger zijn intocht doet, wordt het gebruikelijk bevel tot inlevering
van alle wapens gegeven. Het zal in mei 1915 worden herhaald. Tevens wordt bevolen
dat alle
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Belgische militairen die zich in burger hebben verkleed, zich zouden aanmelden, en
worden de eerste controlemaatregelen afgekondigd op de Franse en Britse onderdanen,
die over de Nederlandse grens zullen worden gezet.
Vanaf 1 november 1914 wordt de grens met het neutrale Nederland gesloten, deze zal later met een elektrische draad worden versperd. Tevens wordt de censuur
ingesteld, en mogen alleen Le Bien Public van Gent en (tot 4 november) de Nieuwe
Rotterdamsche Courant nog verspreid worden. Kort daarop volgt de eerste verplichte
aangifte: de telefoontoestellen, gevolgd, op 11 november van de verplichte aangifte
van de duiven (herhaald op 16 november). Wie zich daarnaar niet schikt zal als spion
worden behandeld.
Op 14 november 1914 wordt de definitieve organisatie van het Duitse militaire
en burgerlijk bestuur in de provincie West-Vlaanderen bekend gemaakt. Er is een
militair gouverneur, en een burgerlijk gouverneur, de Präsident der Zivilverwaltung.
De arrondissementscommissarissen worden vervangen door Duitse militaire
Kreischefs, bijgestaan door Zivilkommissäre. De gemeentebesturen blijven
ongewijzigd, zelfs mag de gemeenteraad blijven vergaderen. In elke stad is er een
militair bevelhebber met zijn Kommandantur, in de kleinere gemeenten is dit een
Ortskommandantur. De gemeentelijke politie ontvangt zijn bevelen van de Kreischef.
In feite werd gans het Belgisch administratief apparaat verdubbeld met een parallelle
Duitse administratie. Zelfs de stationschefs kregen Duitse collega's. Op 4 december
wordt te Brugge de eerste terechtstelling wegens spionage aangeplakt, met een rode
affiche. Dergelijke rode affiches komen nog voor in 1915 en 1916, maar toen begon
de bezetter zich rekenschap te geven van het verkeerde effect dat hij ermee bereikte,
en verving ze door bekendmakingen van tuchtstraffen door de Duitse rechtbanken
uitgesproken wegens sabotage, ontvluchtingspogingen of werkweigering. De patriotten
werden voortaan in het geheim terechtgesteld. Vanaf 4 mei 1915 komen Duitse
waarschuwingen tegen de gevolgen van sabotagedaden steeds talrijker voor, maar
tot 1916 schijnt dat hoofdzakelijk het werk te zijn van enkelingen. In 1917 en 1918
moeten er echter georganiseerde verzetsgroeperingen bestaan hebben, naast de
ontsnappingskanalen (hoofdzakelijk via Nederland), die reeds zeer vroeg operationeel
waren, en
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naast de spionnen die werkten voor rekening van de geallieerden.
Naar mate de oorlog vorderde namen ook de luchtbombardementen toe in aantal
en omvang, - Streuvels vermeldt dit herhaaldelijk. Het eerste luchtbombardement in
de geschiedenis gebeurde te Luik, op 9 augustus 1914; het was het werk van één van
de zes Duitse Zeppelins die op dat ogenblik in dienst waren. Tegen het einde van de
oorlog werden echter reeds bombardementen uitgevoerd door escadrilles van meerdere
tientallen vliegtuigen. In mei 1918 gooide de Franse luchtmacht alleen, 542.000 kg.
bommen op Duitse doelwitten.
Vanaf 1917 worden er in het bezette gebied maatregelen genomen om de bevolking
tegen de luchtbombardementen te beschermen. In de steden worden de eerste
schuilkelders ingericht, en wordt de bevolking opdracht gegeven bij
vliegtuig-aanvallen hun voordeur open te laten om de voorbijgangers toe te laten te
schuilen; maar op 22 mei 1918 wordt de aandacht van de bevolking erop gevestigd
dat het verboden is zich 's nachts naar de schuilkelders te begeven... Vanaf 14 februari
1917 was het verplicht - misschien ook om andere redenen dan alleen maar het
opsporen van slachtoffers bij bombardementen -, aan de ingang van elk huis de lijst
van de inwoners van dit huis op te hangen. Deze lijst moest vooraf aan de stedelijke
politie worden voorgelegd.
Terwijl de komst van vijandelijke vliegtuigen aanvankelijk door het luiden van
de noodklok werd aangekondigd, werd in augustus 1918 dit systeem veranderd door
een net van alarmsirenes.
Streuvels spreekt herhaaldelijk over de luchtaanvallen op Kortrijk, waar hij enkele
bange uren beleefde, en hij tekent de ongunstige reacties van de bevolking nauwkeurig
op.
Een onverwacht gevolg van de talrijke luchtaanvallen en de andere
oorlogsgebeurtenissen is wel de enorme verwarring die ontstaat door het verhuizen
van de getroffen bevolking, en het over en weer slepen van het meubilair. Tijdens
de bezetting komen hierover herhaaldelijk berichten aan de bevolking voor, en op 7
oktober 1918 wordt verhuizen verboden. Na de oorlog, op 16 en 17 december 1918,
doet de Belgische overheid een oproep opdat degenen die in het bezit zijn van meubels
die hen niet toebehoren hiervan aangifte zouden doen, en herinnert
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eraan dat de handel in dergelijk meubilair verboden is.
Een probleem dat pas later op het platteland opduikt, maar dat zeer vlug de
stadsbevolking trof, - Streuvels handelt er herhaaldelijk over -, is dat van de
bevoorrading. De aanvoer niet alleen van koloniale waren maar ook van de
basisprodukten zoals graan, was door de oorlogsomstandigheden stop gezet. Om in
de nijpende behoefte te voorzien, werden na moeilijke onderhandelingen, enerzijds
te Londen op 22 oktober 1914, op initiatief van de Amerikaan Herbert Hoover de
Commission for Relief in Belgium opgericht, die instond voor de aankoop en het
transport van voedingswaren naar België; en de volgende dag te Brussel, het Nationaal
Hulp- en Voedingscomité, dat instond voor de verdeling van deze goederen, maar
dat tevens functioneerde als inlichtingskanaal en spreekbuis voor het verspreiden,
vanuit Brussel, van geheime richtlijnen voor de bevolking, en dit tot in de meest
afgelegen dorpen. (Streuvels zou er in augustus 1917 lid van worden en in mei 1918
ontslag nemen). De leiding van dit Comité bleef voortdurend in contact met de
Belgische regering te Le Havre.
Van bij de aanvang van de bezetting werden opeisingen verricht ten behoeve van
de bezettende troepen, maar ook voor de bevoorrading van de bevolking en de dieren.
Deze gaan gepaard met uitvoer-, doorvoer-, en handelsverbod, de vaststelling van
maximumprijzen die niemand respecteert, het bestrijden van de sluikhandel enz.
Vanaf het voorjaar 1915 bepalen de Duitsers hoeveel er mag gezaaid en geplant
worden van de diverse gewassen, wanneer mag begonnen worden met het maaien
of oogsten, het scheren van de schapen, het slachten van vee enz., en eisen zij de
ganse landbouwproduktie op: niet alleen graan en aardappelen, maar ook hooi, gras,
luzerne, groenten, bieten en rapen, oliehoudende planten, noten en eglantierbessen.
In juni 1918 worden zelfs de brandnetels opgeëist (om van de vezels gaas te maken
dat moet dienen voor de verbanden van gewonden of gekwetsten). Het is vooral
vanaf 1916 dat deze maatregelen zich steeds sneller opvolgen. Het brood was sinds
7 december 1914 gerantsoeneerd. De aardappelen worden op 20 maart 1916
gerantsoeneerd, en het vlees op 23 april 1916 (150 gr per hoofd en per week, op 18
december nog 75 g). Het rantsoeringssysteem, met kaarten en voedingsbonnen voor
de behoeftigen, leidde tot
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zoveel misbruiken dat deze herhaaldelijk ongeldig werden verklaard en vervangen
door nieuwe.
De zuivelprodukten waren vanaf 1 december 1915 onder strenge controle. Op 22
maart 1917 wordt besloten tot de verplichte opgave van alle zieken, zwangere of
zogende vrouwen, en kinders beneden de zes jaar, aan wie de dokters het gebruik
van volle melk voorschrijven. De medische attesten zijn echter zo talrijk, dat op 21
juni 1917 het bevel volgt dat deze alleen nog door Duitse artsen mogen worden
verstrekt.
Het rundvee, de schapen, geiten, zwijnen, vogels van alle pluimage, maar vooral
de paarden, ezels en muilezels en zelfs de oostindische of Oostendse ratjes zijn het
voorwerp van de Duitse belangstelling. Vanaf april 1916 moet het vee gemerkt
worden, geringeld, geteld en opgegeven, en maandelijks moet de toestand van het
vrouwelijk vee worden meegedeeld. Sinds 20 mei 1915 was het overigens verboden,
zonder toelating van de Duitse overheid, merries te laten dekken. De boeren hadden
er dat middel op bedacht om te ontsnappen aan de opeising van de paarden.
Wat al deze opeisingen, vooral van last- en trekdieren, betekenden, moge blijken
uit een bevel van 12 april 1918: alle landvlakten moeten regelmatig bezaaid worden.
Bij gebrek aan span- of werkkrachten moeten de buren, op aanwijzing van de
gemeentelijke overheid, elkaar helpen.
De duiven vormen een afzonderlijk hoofdstuk, waarover Streuvels het meermalen
heeft. Van bij het begin van de bezetting werd iedere duivenmelker verplicht het
aantal dieren in zijn bezit op te geven. Op 2 mei 1915 volgde dan het ontstellende
bericht, dat al deze dieren moesten worden gedood, omdat men reisduiven gevangen
had die naar Engeland vlogen, voorzien van militaire inlichtingen. Alle duivenmanden,
voedsel- en drinkbakken, nest- en badgerief en ‘constateurs’ werden op 10 augustus
1917 aangeslagen. Vanaf 8 april 1917 heeft de bezetter het ook gemunt op honden
die geen trek- of waakhonden zijn. Omwille van het voedseltekort moeten zij worden
gedood en geslacht.
Het meest indrukwekkend is wel de lange opsomming van industriële produkten
waarvan de aangifte geëist werd. Meestal vormt deze aangifte de aanloop tot de in
beslagneming en de verplichte verkoping, tegen vastgestelde prijzen, aan de be-
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zetter. Wij geven deze lijst in chronologische volgorde.
Telefoontoestellen (3 november 1914), auto's en moto's en hun onderdelen
(22 januari 1915), fietsen (24 maart 1915), benzine en smeerolie (idem),
blusapparaten, behalve deze in gebouwen door de Duitsers bezet (28 mei
1915), woud- en boomvoorraden (20 september 1915, herhaald 19
november 1915), schapenwol (27 september 1915, veelvuldige
herhalingen), elektrische machines en batterijen (3 november 1915),
fototoestellen en niet ontwikkelde platen en films (5 november 1915),
koper, brons, nickel en tin in privé bezit (16 november 1915), met
veelvuldige bijkomende bepalingen, o.m. betreffende het inleveren van
dergelijke deur- en huisplaten (14 oktober 1916), bronzen medailles (9
november 1916), en kunstvoorwerpen. Vanaf 22 juni 1918 moet ook
aangifte worden gedaan van poorten, hekkens, klokken, lantaarns, en zelfs
registreer- en ‘schrijfkassen’, - er worden terzake huiszoekingen verricht.
Katoen-voorraden (december 1915), alle rubbervoorraden (10 januari
1916), smalsporen (Decauville) en ander vervoermateriaal (29 januari
1916), stoffen voor het vervaardigen van vlaggen (3 april 1916), gans de
borstel- en bezemproduktie (7 juli 1916), weefsels, gemaakte en gebreide
goederen en linten (14 augustus 1916), alle dierenhuiden (11 oktober 1916,
talrijke herhalingen), alle voorraden kunstmeststoffen (20 oktober 1916),
alle (met paarden, ezels of muilezels) bespannen wagens (25 oktober 1916),
de carbidevoorraden in de handel (14 november 1916), ledige vaten en
drijfriemen uit de stilliggende brouwerijen (29 november 1916), alle
brandstofvoorraden (29 januari 1917), klompen (17 februari 1917 met
talrijke herhalingen en uitbreiding tot de klompen uit populier en
wilgenhout), schilferlak, diverse soorten gom en kopal (23 februari 1917),
vaten in blik en plaat, emmers, wasschotels enz., voorradig in de handel
(26 maart 1917), prikkeldraad (idem), gebruikte en nieuwe paardengarelen,
(30 maart en 12 april 1917), gekookte en ongekookte beenderen afkomstig
uit slachterijen en de keukens van kloosters, scholen, restaurants, en
privépersonen (16 april 1917), groene, ongepelde en gepelde wissen (3
mei 1917), sommige soorten darmen (23 mei 1917), gasmotoren (7
augustus 1917), schrijfmachines in de handel (22 augustus 1917), ketels
van 20 liter en meer in privébezit (10 september 1917), zakken in goede
staat (11 september 1917), bad- en ‘gaststoven’ (idem), Bordeaux,
Bourgogne en Zuiderwijnen (14 september 1917), locomobilen en
dorsmachines (29 september 2 herhalingen), alle kachels in de handel en
in privébezit, uitgezonderd kookfornuizen (19 oktober 1917), volle
rubberwielen en gummibanden voor biljarttafels (29 oktober 1917),
drijfriemen en henneptouwen (18 december 1917), strosnijmachines (idem),
dagbladpapier (19 december 1917), machines, stoomketels, ijzeren
armaturen, kalfatingsmateriaal, transmissiearmen, liften, elevatoren,
metalen goederenperrons, brandspuiten, en alle toebehoorten (24 januari
en 5 april 1918), wollen matrassen (3 april 1918, veelvuldige herhalingen,
alleen bedlegerige zieken mochten hun matras behouden), tabaksnijmessen
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waterpompen met hun toebehoorten (28 juli 1918).
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Deze opsomming illustreert wellicht beter dan een algemeen economisch overzicht,
het uitzuigen van het land door de bezetter. Herhaaldelijk lezen wij bij Streuvels de
reactie van hemzelf of van de bevolking op deze maatregelen, die te Ingooigem door
de veldwachter vanaf de kerksteen werden afgekondigd en meestal ironisch
gecommentarieerd. Dat de bevolking zich dit alles zo maar niet liet welgevallen,
blijkt uit het feit dat vele van deze bevelen dienden herhaald te worden. Zij droegen
bij om het verzet en de haat tegen de bezetter aan te wakkeren, en deze uitte zich op
velerlei wijzen, gaande van het dragen van de Belgische driekleur op de nationale
feestdag (in spitsvondige varianten, waarover Streuvels het soms heeft, cfr. 21 juli
1916), tot het verspreiden van sluikliteratuur (waarvan wij in bijlage voorbeelden
weergeven die door Streuvels werden bewaard) en die meestal de draak steken met
de vijand. Maar het verzet neemt ook minder patriottische en meer geïnteresseerde
vormen aan. Dat blijkt o.m. uit het bericht (23 juni en 13 oktober 1915) dat het
verboden is aan de Duitsers hogere prijzen aan te rekenen dan aan de Belgen of uit
het Duitse bevel aan de Brugse bevolking de achterstallige stadsbelasting te gaan
betalen (2 oktober 1916), en zelfs het kwijtschrift van betaling op het
belastingskantoor te komen voorleggen (30 mei 1917). Ook wordt het beledigen van
de Duitse overheid strafbaar gesteld (1 november en 20 december 1915 - Streuvels
geeft daarvan een pikant voorbeeld cfr. 14 februari 1916).
Veroorzaakte de inbeslagname van industriële produkten en vee reeds grote
opschudding onder de bevolking, veel meer nog is dit het geval met de opeising van
arbeiders, de z.g. ‘Zivilarbeiter’ die in tegenstrijd met de Conventie van Den Haag,
verplicht tewerkgesteld werden achter het front, of in Duitsland.
Zeer vroeg reeds (28 oktober 1914) was het verkeer van personen aan een strenge
controle onderworpen; niet alleen was de grens met Nederland gesloten, maar om
zich te verplaatsen moest men een speciale vergunning bekomen. Sommige wegen,
- zoals de baan Brugge-Kortrijk -, waren ontzegd aan de burgerbevolking. Ook het
postverkeer was stilgelegd (28 oktober 1914) en pas op 5 november 1915 werd het
hersteld, mits een zeer strenge censuur. Maar de mosselboeren zorgden voor illegaal
postverkeer met Nederland, waarvan

Stijn Streuvels, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

34
Streuvels gebruik maakte.
Begin 1916 namen de Duitsers de eerste maatregelen tot inventarisatie van de
bevolking. Voortaan moest iedereen in het bezit zijn van een identiteitskaart met foto
(een nieuwigheid in België). Op 31 juli 1916 volgt het bericht dat alle
identiteitskaarten moeten ingeruild worden voor nieuwe, en op 12 februari 1917
vernemen wij dat al te veel personen hun identiteitskaart ‘verliezen’. Dit zal voortaan
streng gestraft worden.
Het afleveren van identiteitskaarten gaat gepaard met een volkstelling (nacht van
9 op 10 februari 1916). Vanaf 12 maart 1916 worden de eerste ‘schouwingen’
ingericht. Aanvankelijk betreft het de jongelingen geboren in 1899 en 1900 die zich
eens per maand op de Kommandanturen moeten komen aanmelden. Vanaf 24
november 1916 wordt dit bevel uitgebreid tot de ganse mannelijke bevolking tussen
14 en 60 jaar. Streuvels beschrijft herhaaldelijk in welke sfeer dit verliep (18, 19, 25
en 31 oktober, 12 december 1916, 9 en 10 juli 1917, enz.).
Op 15 mei 1916 ondertekende generaal-gouverneur von Bissing het besluit waarbij
de Duitse militaire overheid in België de werklozen verplicht tewerk kon stellen. Op
28 september 1916 besliste de generaal-gouverneur dat de civielarbeiders konden
verplicht worden om in Duitsland of in de frontstreek te gaan werken. Deze maatregel
werd op 3 oktober overgenomen in het Etappengebiet. Alle werklozen moesten zich
laten inschrijven op de Kommandanturen; indien zij vrijwillig gingen werken werd
hun een goed loon en verlof beloofd; indien zij zouden weigeren dan zouden zij
zonder loon noch verlof tewerk gesteld worden.
Deze maatregel ontketende een storm van verzet en protest in binnen- en buitenland.
De gemeentebesturen weigerden hun medewerking, de hoogste religieuze en politieke
gezagsdragers protesteerden en oefenden via de neutrale regeringen druk uit op
Berlijn om deze beslissing in te trekken. Begin maart 1916 werd deze maatregel
inderdaad gerapporteerd, maar dan alleen voor het gebied van het
generaal-gouvernement. In het Etappengebiet ging men door met arbeiders op te
vorderen om te gaan werken aan het Duitse front in Frankrijk (hoofdzakelijk rond
Sedan), maar zoals blijkt uit Streuvels' dagboek, met wellicht iets minder nadruk.
Op 23 maart 1917 deden de Duitsers, zonder succes, een
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oproep tot de ‘arbeidloze vrouwen en meisjes’ om vrijwillig te gaan werken.
Naast al deze opeisingen en contingenteringen legden de Duitsers ook nog een
enorme financiële oorlogslast op, aanvankelijk aan de grote steden, maar vanaf eind
1914 aan de provincies. Deze bedroeg eerst 40 miljoen per maand en per provincie,
op 22 november 1916 werd dit 50, en op 21 mei 1917, 60 miljoen per maand. Dit
betekent voor 1917 een financiële last die meer dan het dubbel bedroeg (720 miljoen)
van wat de belastingen in 1913 in België hadden opgebracht (350 miljoen). Het
minste incident - zoals de autotocht van Kardinaal Mercier door Brussel op 21 juli
1916 -, is voor de Duitsers een aanleiding om extra zware geldboeten aan de steden
of gemeenten op te leggen.
Het gevolg hiervan was een enorme inflatie. Volgens de Dienst voor Statistiek
van de Nationale Bank, steeg het indexcijfer van de consumptieprijzen van 100 in
april 1914 naar 396 in januari 1920. Ondertussen was de landbouwproduktie met
één derde gedaald, de rundveestapel eveneens met één derde, de varkensstapel met
twee derden, en de paardenstapel met de helft.
De herhaalde klachten van Streuvels over de enorme prijsstijgingen lijken volkomen
gegrond, als men weet dat op de zwarte markt de prijs voor tarwe met 150%, en deze
voor aardappelen met 300% toenam in de loop van de oorlog. De lonen van hun kant
stegen slechts met 10% van 1914 tot 1917.
Kort samengevat kunnen wij zeggen dat de druk van de Duitse bezetting op het
dagelijkse leven van de mensen veel zwaarder woog tijdens de Eerste Wereldoorlog
dan tijdens de Tweede, en dat de bevolking veel meer honger geleden heeft en aan
veel meer ongemakken bloot stond in 1914-1918 dan in 1940-1945. De Duitsers
hebben overigens tijdens de Tweede Wereldoorlog de fouten vermeden die zij eerder
begaan hadden: het Belgische burgerlijke bestuur werd niet door een Duitse overlapt,
de rantsoering werd aan de Belgische overheid, overgelaten, de Belgische industrie
werd niet ontmanteld maar ingeschakeld in de Duitse oorlogsproduktie, en zelfs het
noodlottig experiment met het Vlaamse activisme werd vermeden door een
intelligentere aanpak van de collaboratie.
Doorheen gans het oorlogsdagboek van Streuvels vangen
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wij de echo's op van deze maatregelen en van de wijze waarop zij door de
plattelandsbevolking werden onthaald en vooral omzeild. In feite doet deze bevolking
hoofdzakelijk aan passief verzet, en onderwerpt zich gedwee, tot ergernis van
Streuvels, wanneer er militair ingegrepen wordt om ze toe te passen. Haatgevoelens
worden zelden verwoord, en zij richten zich dan nog meestal tot met de vijand
meeheulende landgenoten. De algemene wrevel uit zich vooral in spot. Daar tegenover
zien wij een veel minder passieve houding van het verstedelijkte Harelbeekse arbeiders
milieu, dat solidair optreedt en weigert gevolg te geven aan de verplichte
tewerkstelling. Streuvels schrijft erover met vrees en bewondering. Wij voelen hoe
wij hier voor een beslissend moment staan in de evolutie van de geesten; de overgang
van een agrarisch naar een industrieel levenspatroon, die ook de overgang is van een
zuiver medemenselijke plattelandssolidariteit, naar een meer agressieve
klassesolidariteit.
Het oorlogsdagboek van Streuvels is de boeiende beschrijving van het
oorlogselement als verstorende factor in een kleine traditionele gemeenschap, waar
nooit iets gebeurt, en het geeft ons een trouwe weergave van de reacties hierop van
de ‘man in de straat’, waartoe ook Streuvels behoort. En bovendien de wrevel, de
afkeer, het onbegrip, maar ook soms het genoegen van de eenzaat van het Lijsternest,
die niet alleen hoog boven het dorp woonde, maar dikwijls ook, hoog boven de
mensen. En die gedurende vier jaar de weg bewandelde, die hij straks doorheen een
belangrijk deel van zijn oeuvre verder zou bewandelen: de introspectie, het analyseren
van eigen gevoelens en gewaarwordingen, het ophalen van oude herinneringen, het
uitschrijven van de reacties van de eenzame op het gebeuren rondom hem, met een
natuurlijk talent dat niet aan iedereen gegeven is. Verder strekt het oorlogsdagboek
niet. Maar dan toch zóver. Het is dan ook meer een klein document dan een groot
oeuvre. Maar onmisbaar voor wie Streuvels wil verstaan.
***
Een woord van dank tenslotte aan diegenen die bijgedragen hebben tot de realisatie
van deze uitgave. Het zijn de Bestendige
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Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen die ons toelating verleende om dit
handschrift te publiceren, de heer en mevrouw Arnold Balcaen-Vervisch die ons
inlichtingen en illustratiemateriaal bezorgden, en mevrouw Marleen Decoster die
het soms haast onleesbare handschrift geduldig heeft uitgetypt.
Het initiatief tot de publicatie van dit volledige oorlogsdagboek van Stijn Streuvels
werd genomen door de uitgeverij Orion, naar aanleiding van de tiende verjaardag
van Streuvels' overlijden en het openstellen door de Provincie West-Vlaanderen van
het Provinciaal Museum Stijn Streuvels Het Lijsternest te Anzegem - Ingooigem.
Luc Schepens,
Conservator van het Lijsternest
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Bijlage
Beschrijving van het handschrift en van onze uitgave.
Het handschrift bevat verschillende delen:
1. De Grens Over!
Betreft het handschrift van de definitieve versie van zijn eerste reis naar
Nederland in december 1914, met aanvullingen en verbeteringen. De tekst stemt
op enkele kleine wijzigingen (verplaatsen of vervangen van woorden) overeen
met de tekst zoals opgenomen in het gepubliceerde Oorlogsdagboek van 1-4
december 1914.
Het werd geschreven voor en gepubliceerd in Elsevier's Geïllustreerd
Maandschrift 25(1915) dl. 2 pp. 284-297. (oktober-aflevering)
Het handschrift beslaat 42 door Streuvels genummerde vellen papier formaat
27,3 × 18,2 cm; de verso is niet beschreven.
2. In Oorlogstijd. September [door Streuvels verbeterd in December] 1914. Uit
het dagboek van Stijn Streuvels.
Bevat het vervolg van het dagboek 6-31 december 1914. Het werd door Streuvels
getypt op 47 vellen van hetzelfde papier als 1. Verso is niet beschreven.
Op de eerste blazijde staat, door Streuvels getypt:
NOTA BENE
De copie van 1.-4 December is verschenen in Elsevier's Geïllustreerd
maandschrift, onder den titel: ‘De Grens Over’. Dit gedeelte moet vooraan het
December-boek gevoegd worden met weglating van die afzonderlijke titel.
Handschrift, drukproeven en revisie worden nagezien en verbeterd door de
uitgever of zijn beambte; - verder heeft niemand het stuk in te zien.
December-dagboek verschijnt onder dezelfde vorm als de vorige maanden.’
Tussen pp. 30 en 31 is een p. 31 bis ingeschoven met de tekst van 19 december.
Ook hier komen kleine correcties voor van vormelijke aard.
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3. In Oorlogstijd. Januari 1915. Uit het dagboek van Stijn Streuvels. Bevat de
tekst van 1 tot 30 januari 1915. Machineschrift. Het werd door Streuvels getypt
op 40 vellen van hetzelfde formaat als 1. Verso niet beschreven. Hier komen
vrij talrijke vormelijke correcties voor, - wij hebben ze alle opgenomen in onze
uitgave.
4. In Oorlogttijd. Uit het Dagboek van Stijn Streuvels.
Bevat 16 door Streuvels met de hand geschreven en gepagineerde vellen van
hetzelfde formaat als 1, gedateerd van 3 tot 5 april 1915. Verso niet beschreven.
Bovenaan het eerste vel, onder de titel, noteerde Streuvels in potlood: ‘3 en 5
april. Deswarte en M. Gevers.’ en voegde er later bij: ‘niet te verschijnen’. Het
gaat hier ongetwijfeld om de eerste versie van deze tekst, met talrijke ratures
en correcties.
5. De rest van het handschrift bestaat uit velletjes van 19,4 × ± 14,7 cm, allen
afkomstig van grotere vellen die middendoor gesneden zijn. Alle verso zijn
beschreven, met inkt en bevatten aanzienlijke fragmenten van vroeger werk van
Streuvels: Rodenbach in Holland (geschreven in juni 1909), Het Vertelsel van
Gokkel en Hinkel (vertaald in 1908-1909), Het Kerstekind (geschreven in 1910),
De Vlaschaard (geschreven in 1906-1907)1, De Gevangene. Twee vertellingen
van L. Tolstoï (vertaald in 1907-1908) en De kwade dagen uit Het Uitzicht der
Dingen (geschreven in 1905). Tussenin komen enkel aanvullingen op het
oorlogsdagboek voor, hetzij op kleine kaartjes, hetzij op enkele verso's van
drukproeven van Dorpslucht (geschreven in 1913-1914), of enkele verso's van
drukproeven van ‘Huldebetoging Hugo Verriest te Ingoyghem 17 Oogst 1913.
Derde lijst der deelnemers...’ (Gedrukt te Roeselare in 1913) Het handschrift
zelf heeft diverse pagineringen van de hand van Streuvels. Wij hebben een
aantal losse bladen eraan toegevoegd al of niet door Streuvels gepagineerd of
gedateerd, of die wij, naar de inhoud, chronologisch konden rangschikken. Het
meren-

1

Een oppervlakkige vergelijking van de tekst zoals die opgenomen is in het Volledig Werk
dl. 2 pp. 495-742 met de hier bewaarde versie bracht aanzienlijke verschillen in zinsbouw
en woordgebruik aan het licht
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deel van deze vellen is met inkt beschreven, sommige bevatten aantekeningen
in potlood, andere zijn getypt. Wij duiden dit alles aan in volgend overzicht.
a. 2 niet gepagineerde velletjes met potlood beschreven, gedateerd:
‘30 augustus’ en ‘september’ wij vermoeden dat het 1915 is.
b. 2 niet gepagineerde velletjes met inkt beschreven, gedateerd ‘7
september’ en ‘8 september’. Wij vermoeden 1915.
c. 38 in potlood gepagineerde velletjes (van 36 tot 73 met
bisbladzijden); waarvan de 23 eerste met inkt beschreven zijn en
de volgende met potlood. De datering gaat van ‘8 september’ tot
‘29 september’ 1915.
d. 20 met potlood gepagineerde (van 1 tot 20) en met potlood
geschreven velletjes. Datering: van ‘1 oktober’ tot ‘7 oktober’ (maar
de tekst voor 7 oktober werd niet. geschreven), en gevolgd van een
aanvulling op ‘13 september’ 1915.
e. 7 niet gepagineerde en met inkt geschreven vellen (drukproeven
Verriestfeesten 22,7 × 15,2 cm) waarvan de eerste vijf geen datum
vertonen, het zesde: ‘10 december’ en het zevende ‘25-26 en 27
december’. Wij vermoeden 1915.
f. 21 met potlood gepagineerde (van 21 tot 41 vervolg van nr. d.) en
met inkt geschreven velletjes gedateerd van ‘27sten’ december 1915
tot ‘14-’ januari 1916.
g. 2 met potlood gepagineerde (42 en 43, het vervolg van nr. f.) met
de machine getypte velletjes. Gedateerd ‘20 januari 1916’.
h. 1 niet gepagineerd vel met inkt beschreven en gedateerd ‘22 januari
1916’. Verso van een drukproef van Dorpslucht.
i. 74 met potlood of inkt gepagineerde velletjes (van 44 tot 116 - het
vervolg van nr. g.) met inkt beschreven. Gedateerd van ‘23 januari’
1916 tot ‘2 april’ 1916. Tussen p. 46 en 47 is een verso van een
drukproef van Dorpslucht gevoegd, gedateerd: ‘20 januari’ en in
potlood gepagineerd: 20.
j. 180 met potlood gepagineerde velletjes (van 1 tot 174 met
bisnummers) deels met inkt geschreven, deels met
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k.

l.

de schrijfmachine (pp. 32-41, 43, 44, 46-50, 76-82, 84-86, 169-174).
Datering: van ‘4 april’ 1916 tot ‘27 juni’ 1917.
29 met potlood gepagineerde velletjes (van 1 tot 29) waarvan de 24
eerste met de machine getypt zijn, de volgende met inkt geschreven.
Gedateerd ‘5 juli 1917’ tot ‘25 december’.
13 met potlood gepagineerde velletjes (van 1 tot 13 maar 12
ontbreekt, en na 9 komt een 9bis). Van 1 tot 9bis met de machine
getypt. De laatste drie met inkt geschreven. Van ‘1 januari 1918’
tot ‘1-6 oktober 1918’.

6. Een klein notaboekje met een zwarte kaft formaat (13,4 × 7,9 cm) daarin noteerde
Streuvels in potlood zijn belevenissen van ‘11 oktober 1918’ tot ‘februari 1919’
op 27 niet gepagineerde bladzijden.
Naast dit handschrift troffen wij, in allerlei formaten, met inkt of potlood
geschreven, al of niet gedateerde losse nota's en aantekeningen aan. Wij hebben
ze, waar mogelijk op hun chronologische plaats aangebracht, of in voetnoot
vermeld. Wat niet kon geplaatst worden werd in bijlage opgenomen. Eveneens
in bijlage voegen wij de tekst toe van de twee artikels die Streuvels ter
verdediging van zijn oorlogsdagboek in Nederland publiceerde.
1. Aan [mijn vrienden in Nederland] te Amsterdam. Mijn Inzicht.
Bevat 12 vellen van het formaat van de eerste dagboeknotities (27,3
× 18,2 cm). Verso is niet beschreven. Zij zijn met potlood
gepagineerd (1 tot 12) en met inkt geschreven. Met kleine
vorm-correcties. Gedateerd 13 juni [1915]. Dit stuk werd
gepubliceerd in De Nieuwe Amsterdammer nr. 27 van 3 juli 1915.
2. Vrijschutters?
Bevat 13 vellen van hetzelfde formaat als 1. Verso niet beschreven.
Met potlood gepagineerd (1 tot 13) en met inkt beschreven. op pp.
12 en 13 komen aanzienlijke ratures voor. Gedateerd 26 juni 1915.
Dit stuk werd gepubliceerd in De Vlaamsche Post nrs 135-136 van
6 en 7 juli 1915.
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Aan dit niet gepubliceerde Oorlogsdagboek hebben wij de tekst
toegevoegd van In Oorlogstijd voor de periode 1914, zoals die
opgenomen is in deel 2 van het Volledig Werk, pp. 1143-1478,
uitgegeven door Orion in 1972, evenals de twee fietstochten van
mei en augustus 1915, zoals die voorkomen in Onze Fiets in
Oorlogstijd, pp. 1602-1624 van hetzelfde deel, en tenslotte de
dagboeknotities van 26 oktober tot 11 november 1919, zoals die
voorkomen in Ingoyghem II, deel 4 van het Volledig Werk, pp.
1344-1345.

Wij hebben, voor zover het de leesbaarheid niet al te zeer in het gedrang bracht,
Streuvels' deelteken behouden en de correcties hebben wij in de tekst verwerkt. Tegen
onze zin - omwille van de eenvormigheid met de uitgave van het Volledig Werk-,
hebben wij de buigings-n en de archaïserende genitief-vormen (der, des) door modern
Nederlands vervangen, en, wat minder erg is, de oude spelling in moderne spelling
omgezet. Vanzelfsprekend hebben wij ook de afkortingen opgelost, ontbrekende
woorden tussen [ ] aangevuld, of overbodige woorden tussen () geplaatst.
Om technische redenen was het ons niet mogelijk, het eerste en reeds gepubliceerde
oorlogsdagboek te voorzien van historische aantekeningen. Wij hebben de bijzonderste
in de inleiding verwerkt.
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<Oorlogsdagboek>
Inleiding
De 25 volgende jaren staat de Europese Letterkunde wel in het teken van de oorlog.
Ik kan me best voorstellen hoeveel stapels boeken er verschijnen zullen over de
gebeurtenissen die thans de wereld beroeren, - van hoeveel zijden beschouwd, ellende,
heldenmoed, dapperheid en rampen zullen verhandeld worden tot verhalen en
beschrijvingen; de mannen die er aan meegedaan hebben, zullen dingen weten te
vertellen, waarbij de stoutste bedenkselen van de geest en alle verbeelding als
kinderspel zullen afsteken en wegbleken1! Die moorderij op grote schaal, met al 't
geen er rond is gebeurd of er uit is voortgevloeid, zal het hele leven beheersen der
huidige generatie en met altijd nieuw belang zullen de mensen uitzien naar elk nieuw
relaas van hetgeen zij als de ‘grote beroering’ hebben meegemaakt; - ik denk aan de
boeken die nu nog altijd verschijnen over vroegere veldslagen, b.v. van Napoleon,
en met even veel gretigheid onthaald worden... Het is mijn bedoeling niet, en ik denk
er voorlopig niet aan, een boek over de oorlog te schrijven - ik wil vooreerst de
mannen maar aan de beurt laten die er meer van weten dan ik zelf. Hetgeen hier volgt
is het eenvoudig relaas van 't geen ik dag na dag, levendevers2 heb opgeschreven, al
naarmate het gebeurde in mijn onmiddellijke omgeving. De tijden waren zo rijk aan
ondervindingen van alle aard, dat ik het wel de moeite waard achtte de dingen bij te
houden voor me zelf eerst en ook voor mijn medemensen. De loop van het gewone
leven met zijn ijdele, ingewikkelde vormen, werd ineens stop gezet en we stonden
alleen voor de elementaire innerlijkheid: leven of niet leven!
Hoe dat gevoel zich uitte bij de mensen in mijn om-

1
2

wegbleken: verbleken
levendevers: kersvers
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geving en bij mij zelf ook, wilde ik in eenvoudige vorm uitbeelden en weergeven,
gelijk het zich voordeed. De dagen verliepen in gedurige heffing en deining, met
schokken van hevige gemoedsbeweging. De wereld echter zal wel eens weer zijn
gewone uitzicht krijgen en 't leven zijn oude loop hernemen en dan vergeten wij
wellicht hoe wij de schok ondergaan hebben - deze aantekeningen zullen ons aan de
indrukken herinneren. En voor dezen die er buiten bleven, zal het wel belangrijk zijn
te vernemen: hoe een sterveling door de beroering heen komt en hoe mensen en
dingen eruit zien als... het leven bedreigd wordt en dood en vernieling in de lucht
hangen!
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Verantwoording
Hierin heb ik, voor mezelf vooral, met alle nauwkeurigheid en onbevangen als een
middeleeuwse kroniekschrijver die, in gedwongen werkeloosheid zijn tijd wil
benuttigen, de feiten aangetekend die ik in mijn omgeving heb zien gebeuren. 't Geen
ik heb van horenzeggen, staat dan ook als zulkdanig vermeld.
Het was mij ten andere niet zozeer om de feiten te doen, wel veelmeer om de
stemming die de feiten bij mij, bij mijn kennissen en over de hele streek - ook over
het uitzicht van het landschap om mij heen, uitwerkten en teweegbrachten.
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<1914>
<juli 1914>
29-30 juli 1914.
Vele schik is vele mis1! Aan schikkingen voor de zomer ontbrak het waarlijk niet.
Een reis in de Kaukasus was al sedert lang ontworpen; mijn gezellen echter vonden
dat het ginder in de streek van de grote Turk nog niet helemaal pluis was voor
vreemdelingen - we zouden het plan dus maar opbergen tot toekomende zomer! In
mei had ik met mijn vriend Viérin een verkenningstocht gemaakt over 't eiland
Walcheren en we waren besloten de maanden augustus en september te Veere en
nog wel in de Kampveerse Toren te gaan overbrengen2. Wij zouden ons daar van de
wereld afzonderen, wandelen, praten, varen, liggen en de natuur bewonderen. Een
schilder en een schrijver dat hoort zowat samen als twee dingen die elkaar aanvullen.
Wij fantaseerden de schoonste verwachtingen en verblijdden ons als kinderen in 't
vooruitzicht van 't geen wij twee volle maanden genieten zouden.
Vandaag was Viérin naar hier gekomen om de dag vast te stellen waarop we zouden
afreizen. Ik lees nooit of heel zelden dagbladen - die dingen vertroebelen gewoonlijk
mijn stemming en maken me korzelig; ik vind het maar best: niet te weten wat er op
de wereld gebeurt - en zo komt het dat mijn vriend de schilder me voor 't eerst het
nieuws brengt van de aanslag op Calmette door mevrouw Caillaux;... dat de kroonprins
van Oostenrijk vermoord is en als gevolg ervan: de verwikkeling onder de
mogendheden! Al gebeurtenissen waarbij de verstokste eenzaat zijn kalmte zou
kunnen verliezen. Wij echter blijven tamelijk onverschillig en betwijfelend3 over de
gevolgen die er zul-

1
2
3

Vele schik is vele mis: wanneer men veel plannen maakt loopt er veel verkeerd
overbrengen: doorbrengen
betwijfelend over: twijfelend aan
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len uit voortspruiten. 't Is een prachtige zomerdag en al vroeg zijn we op gang naar
de Kluisberg. Daar gekomen ontwaren wij eerst de algemene beroering. Met schrik
op het wezen, vertelt de waard uit 't hotel ons van de mobilisatie in Frankrijk, met 't
gevolg dat al de klanten overhaastig vertrokken zijn. In de andere hotels, op de villa's,
overal 't zelfde - alles staat leeg, want 't zijn ten groten dele mensen uit 't noorden
van Frankrijk die hier hun zomerverblijf houden. De enkele Belgen die hier alleen
nog zijn, schijnen er zich niets van aan te trekken - zij laten niet van vrolijk te zijn
en dansen en zingen gelijk altijd als ze er voor uitgaan om plezier te maken. Niemand
- en ik allerminst - die denkt dat ernstige dingen te wachten staan. Dat er bij ons
mobilisatie is, wekt absoluut geen onrust, - wij hebben het zo dikwijls gezien in tijd
van staking en oproer - nu zal het zijn om de grens te bewaken en te beletten dat
Duitsland of Frankrijk onze grenzen overschrijde - een paradetocht, meer niet, want
daar is: onze heilige, onschendbare onafhankelijkheid, onze neutraliteit die ons
vrijwaart voor de oorlog.
Wij beklimmen het hoogste punt van de Kluisberg en op de kruin neergevleid,
waar heel Vlaanderen en heel 't Walenland als een kleurbord vóór ons openligt,
maken wij beschouwingen over de oorlog en de mogelijkheid wordt besproken om
van hieruit een veldslag te zien! De verbeelding gaat een gang en de heerlijkheid van
't grandioze schouwspel wekt het verlangen naar de werkelijkheid om inderdaad de
legerscharen te zien oprukken, - om van de aanblik te genieten en door ondervinding
te weten: wat eigenlijk een aanval is en wat een artilleriegevecht te betekenen heeft,
hier uit de hoogte gezien! Ik denk aan oude gravures waar panorama's uit Napoleons
veldtochten staan afgebeeld!... Al wat we in werkelijkheid zien echter, 't is het nietige
peuteren van mensen op 't veld, het neerstige1, landelijke bedrijf van de oogst - wagens
met tarwe geladen en paarden en koeien die niet groter schijnen dan poedels. Ons
beider mening is: dat het weeral op een sisser zal uitlopen - dat al die geruchten
voorbarig zijn en men

1

neerstige: naarstige, ijverige
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er een middeltje op vinden zal om de lieve vrede te herstellen, want de koningen en
de volkeren zijn bang voor de oorlog en wij zijn veroordeeld te leven in een tijd waar
alle grote gebeurtenissen zijn uitgesloten - we moeten stikken in 't banale
utilitarisme!... In 't naar huiskeren zien wij alhier, aldaar mannen die zoëven van 't
landwerk komen, zich gaan verkleden om op te trekken. Ginder doet de veldwachter
zijn ronde met de rooskleurige briefjes - er wordt een nieuwe klas binnengeroepen.
Thuis vinden wij bezoek van vrienden die vertellen: dat al de Duitsers die aan de
badplaatsen waren, vertrokken zijn en Heist en Blankenberge ontvolkt schijnen! Het
is een ramp voor de hotel-bazen. Het lijkt een algemene vlucht waarop iedereen zich
de eigen nationaliteit bewust wordt en elk naar zijn eigen land terugkeert!
En toch kunnen we nog niet geloven dat er iets gebeuren zal. Viérin vertrekt naar
Kortrijk en de afspraak blijft: dat we toekomende maandag om 9 uur elkaar vinden
zullen aan 't station om naar Walcheren te reizen. ‘Ten ware er oorlog kwame!’ roep
ik Viérin schertsend bij 't afscheid achterna.

31 juli.
Allerhande geruchten komen over de streek als een windvlaag. De gewone bezigheden
worden stop gezet en men praat over 't geen als een dreigend onweer in de lucht
hangt. Zal België tussenkomen en in de dans gemengd zijn? dàt is de vraag en de
grote verwachting.

<augustus 1914>
1 augustus.
De paarden worden opgekocht voor 't leger. Opwinding onder boeren en kooplieden.
De enen wrijven zich welgezind de handen omdat zij een hoge prijs gekregen hebben:
anderen - die gevoelerig zijn van gemoed - pinken een traan weg en zien meewarig
hun lieve dieren vertrekken. De dag door gaan hele reeksen paarden voorbij die
moeten geleverd worden te Waregem en te Harelbeke. De auto's ook worden
opgekocht en stomen over de baan in de zelfde richting. 's Avonds krijg ik bezoek
van de schilders De Saedeleer, Van de Woestijne en d'Haye en in plaats van
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over kunst, loopt het gesprek over oorlog; maar we weten geen van allen wat er aan
de hand is en de lustigheid blijft erin. Wij zitten bijeen tot laat in de nacht.

2 augustus.
De mensen hebben behoefte om elkaar te zien en te spreken. De een heeft het over
zijn paard, zijn auto, de andere over een zoon die bij 't leger is en nu misschien zal
moeten vechten. Er heerst een blijde opwinding in de gemoederen - de heldhaftigheid
wordt wakker en ook 't vertrouwen in de toekomst. Alwie een soldaat in de familie
heeft, wordt bewust dat het nu voor 't eerst tot iets dienen zal en dat het uniform geen
loutere parade meer is! De Duitse schilder Oelieden en zijn vrouw, die hier in de
buurt woonden, zijn ijlings vertrokken, zonder afscheid te nemen. Men spreekt reeds
van spionage!...

3 augustus.
Ultimatum en oorlogsverklaring komen als bliksem en donderslag. In Kortrijk heerst
de algemene verslagenheid; onrust bij de kooplieden. Veel volk op de markt, hevige
gesprekken; de beurs is gesloten. Algemene verontwaardiging over 't brutale optreden
van Duitsland. In Kortrijk is alleman fransgezind en de flaminganten worden verdacht
van pangermanisme. ‘Ziet ge 't nu!’ roept men van alle kanten. Enkelen trachten nog
hun mening te verrechtvaardigen, krijgen echter geen gehoor. De eerste paniek
ontstaat voor de financiën; de banken worden bestormd en elk wil zijn geld terug
krijgen. Men praat, iedereen heeft zijn eigen mening en komt er voor uit met
diepzinnige beschouwingen. Een felle regenvlaag jaagt de menigte uiteen en de
gesprekken worden voortgezet in de trein.

4 augustus.
De veldwachter is op ronde en nu zijn 't blauwe briefjes die hij uitdraagt. Een nieuwe
klas wordt binnengeroepen en deze keer zijn er verschillende getrouwde mannen bij
die kinderen hebben, o.a. onze geneesheer is in dit geval. 't Nieuws wekt algemene
verslagenheid op 't dorp. De mannen lopen haastig naar huis en op sommige plaatsen
is het
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afscheid hartroerend. Nu wordt het ernstig en de mensen staan met de vrees op het
wezen. Morgen kunnen er andere klassen binnengeroepen worden en van nu voort
zijn 't al gehuwde mannen die moeten optrekken, - vrouwen en kinderen staan te
wenen. Wat zal er gebeuren? vraagt men t' allenkant1.

5 augustus.
Vandaag is er gewone maandelijkse vergadering voor de leden der Kon. Vlaamse
Academie. Om 8 uur ben ik aan Sterhoek en verneem dat er geen treinen zijn!
Algemene verwarring in de dienst. Er worden troepen vervoerd en men vertelt dat
er reeds Franse soldaten op gang zijn. Wij zijn een tiental mensen die naar een trein
blijven wachten. Van verveling is geen sprake want er wordt over en weer gepraat
- de ernstige beschouwingen worden afgelost door lustige scherts en onschuldige
grootspraak. Om de tijd te korten trekken wij een herberg binnen en hier biedt zich
de gelegenheid om de gemoedstoestand der landse mensen na te gaan. Drie zonen
van de herbergier zijn bij 't leger en vier dochters zijn thuis gekomen uit haar dienst
in Frankrijk. Een van de vier wil weer terug en wacht met ons naar een trein. De baas
staat te suffen, maar zijn vrouw houdt er de moed in: haar jongens zullen wel hun
plan trekken, zegt ze, en al 't geen ze zelf bezit, staat ten dienste van 't leger, en in
geval de vijand afkomt, houdt ze de stalen viertand gereed om hem door hun lijf te
steken. Zonder de minste plechtigheid zegt de dochter vaarwel. De moeder houdt
zich kranig, zendt haar man naar zijn werk en gaat zelf aan de bezigheid. Die vrouw
kende ik sedert lang, maar in gewone omstandigheden zou men nooit iets van die
kranigheid vermoed hebben. Een oud kerneutelig2 boerke komt me raadplegen: hoe
hij 't best aan zijn spaarcenten zou geraken die op de bank te Kortrijk bewaard liggen.
Hier ook wordt de woeker besproken van handelaren die nu reeds van de gelegenheid
gebruik maken om de prijs van hun waren te doen verhogen. De bakkers en winkeliers
denken ook al hoe ze met de beroering, hun

1
2

t'allenkant: aan alle kanten
kerneutelig: klein en verschrompeld
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winst zullen maken. Wij wachten naar de trein tot 11 uur en dan wordt alle hoop om
te Gent te geraken, opgegeven. 't Is een historische vergadering die ik missen moet
en 't spijt me, want ik was er zo op gesteld de gewichtige uitspraken en het oordeel
te vernemen der academici. God weet in welke omstandigheden we elkaar nog ooit
terugzien?! De dag is nu toch gebroken en tot werken heeft men geen zin. Daarom
rijd ik maar liever met de tram naar Kortrijk. Het marktplein stroomt vol volk in
opgewonden stemming. De eerste telegrammen komen aan - berichten over gevechten
aan de grens! Er wordt jacht gemaakt om nieuwsbladen te bemachtigen. De
burgerwacht is in dienst en de garde-à-cheval1 paradeert in groot uniform. Iedereen
is vol moed en goede verwachting; alle vermoeden van tegenslag wordt uitgesloten.
Gendarmen in auto's voeren spionnen weg, die door de menigte uitgejouwd worden.
Geen enkele Duitser is nog in de stad. Het wordt iets als een kermis en voor 't eerst
zie ik het nationaal gevoel bij het volk wakker worden. Men is bewust dat men staat
voor iets groots. Bij stonden breekt er iets los uit de menigte als een vloed van
geestdrift; waar er vrijwilligers voorbijgaan, worden zij luid begroet als helden en
verlossers van 't Vaderland. 't Is een algemene stroming en wie er niet in meegaat
wordt aanzien als een lafaard of verdacht als Duitsgezinde. Ik heb jongelingen zien
optrekken die meegesleept door de vervoering, hun naam opgegeven hadden als
vrijwilliger, die er allerminst toe geschikt waren te gaan vechten en die ook, zo gauw
de stap gedaan, ondervonden dat het mis was met hen! Wat al vreselijke
ontgoochelingen staat er die jongens te wachten! Een bejaarde heer hoorde ik bij een
troepje jongelingen verklaren: dat iedereen nu in de gelegenheid was zichzelf een
erediploma aan te schaffen waarop men zijn hele leven zou kunnen fier zijn! Al goed,
maar ik meen dat er ook een soort mensen zijn die er aan denken moeten te blijven
leven, al ware 't maar om te vertellen, hoe alles geweest is! Ik meen dat veel geesten
op hol zijn en men zoekt zijn plicht te vervullen waar hij niet gelegen is. Als iedereen
er maar aan dacht te doen wat hij doen

1

garde-à-cheval: wacht te paard
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moet en dat in zijn onmiddellijke omgeving, gewoon weg, als burger ... Maar om
kalm te redeneren heeft niemand tijd of lust - we leven in de vervoering - die
misschien gauw zal vallen?! 's Avonds breng ik het nieuws op het dorp waar iedereen
met belangstelling op de uitkijk zit.

6 augustus.
Aan werk of gelijk welke bezigheid valt niet te denken; gedachten blijven op dat éne
punt gericht waarbij al 't andere voorlopig zijn waarde heeft verloren.
Hier op 't dorp kan men niets vernemen tenzij 't nieuws uit een dagblad dat twaalf
uur te laat komt! Dus maar weer naar Kortrijk. Het regent en er is minder drukte in
de straten dan gister. De opgetogenheid komt er eerst in tegen de avond, als
telegrammen en bladen de berichten brengen der overwinning op de Duitsers en de
tegenstand der forten te Luik. Het wordt iets als bij een politieke verkiezing wanneer
men de uitslag bekend maakt en de zegevierende partij haar jubel uitviert. Overal
wapperen de nationale vlaggen en er wordt handel gedreven in lintjes en strikjes
waar de Engelse, Franse en Belgische driekleur vermengd zijn. Thuis vind ik het
dorp in zijn gewone rust en heel buiten de beroering.

7 augustus.
Hier op de buiten ontbreekt het verband tussen 't geen ons omgeeft en 't geen er op
de wereld gebeurt. Ginder is alles in begeestering1 en uit zijn gewone loop gerukt,
hier echter behoudt de natuur haar onverroerlijke kalmte, - aan 't uitzicht is niets
veranderd: geen boom die er iets schijnt van te weten dat er oorlog is, geen vogel
die laat van vliegen en de boeren zelfs, gaan kalm hun gang alsof hun bezigheid van
meer belang ware dan al 't geen de wereld in spanning brengt. Ik zelf kan niet aan
werken denken; 't is of al 't geen ik ooit verricht heb en nog verrichten moet, alle
waarde verloren heeft en voor niemand van enig nut kan zijn, - ik wil in de beweging
komen of ten minste, weten wat er gebeurt. Ik ga weer naar Kortrijk. Onderweg

1

begeestering: geestdrift
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verneem ik dat onze geneesheer van dienst ontslagen is bij 't leger en naar huis komt
- gekwetst? zegt men! De stad heeft hetzelfde uitzicht van koortsige bedrijvigheid.
Spionnenjacht en mobilisatie en groot nieuws in de dagbladen.

8 augustus.
Hier op 't dorp en zelfs in Kortrijk wordt 't geval van onze geneesheer druk besproken;
het blijkt namelijk dat hij niet gekwetst is en om gezondheidsredenen bij 't leger werd
ontslagen. Dat wekt iets als een ontgoocheling bij de mensen - het medelijden en de
bewondering verandert in ontstemming - men zoekt er iets achter dat niet zuiver is.
Ik ga hem bezoeken en vind hem met gezwollen voet in een zetel zitten. Hij vertelt
mij zijn wedervaren en zijn indrukken over het leger.

9 augustus.
Schone, warme zomerdag. De Belgische vlag wappert op de toren en aan al de huizen
- het wekt iets als een feestelijke stemming,... maar er is: de verlaten stilte, want alle
vreemdelingen-verkeer - fietsen, rijtuigen, auto's zijn als bij toverslag verdwenen,
en de vele plakbrieven met proclamaties en verordeningen herinneren er ons aan dat
er ernstige dingen aan 't gebeuren zijn. In de namiddag rijd ik met de tram naar
Kortrijk. Te Harelbeke ontmoeten wij een ontzaglijke menigte die in bedevaart optrekt
naar een landelijk kapelletje. Mannen, vrouwen en kinderen gaan in eindeloze stoet,
door de hitte en bidden luidop. 't Is indrukwekkend zulk een massa weerloze lieden
te zien die door 't gebed, hun vrees trachten te overmeesteren en de hulp en
tussenkomst afsmeken van God. 't Zijn mensen die zonen of een echtgenoot bij 't
leger hebben, want de ernst en de onrust staat op hun wezen1 en de goede uitval is
zoveel als hun eigen bestaan.
Kortrijk heeft ineens zijn gewone stilte teruggekregen - geen mensen en weinig
rumoer op straat. Tegen avond eerst, als er nieuwe overwinningen aangekondigd
worden, komt de overmoed weer boven en de luidruchtigheid.

1

wezen: aangezicht
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Iedereen is opgetogen en vol goede verwachting; aan ijver ontbreekt het ook niet en
de burgerwacht bijzonder is bewust van de gewichtigheid van haar taak. Ik zelf moet
het aan den lijve ondervinden en word door een wacht als Duitser verdacht en naar
mijn papieren gevraagd. De vergissing blijkt echter evengauw, anders liep ik gevaar
een kwaad kwartiertje te beleven. 't Is een gelegenheid voor mij om alle illusie te
laten varen in zake lokale beroemdheid!
Op mijn dorp loop ik ten minste geen gevaar voor zulke vergissing; men staat er
met verlangen uit te zien telkens ik terugkeer om 't nieuws te vernemen. En ik dik
dan ook altijd de cijfers wat aan van de Duitse gekwetsten en krijgsgevangenen, want
hier is men gewoon met ronde getallen te rekenen! Op mijn mast wappert voortaan,
bij de Belgische, ook de Franse en Engelse vlag; dat wekt meer vertrouwen bij de
bevolking - drie landen tegen één, dat moet onvermijdelijk een zegepraal geven, zegt
men!

10 augustus.
De geest en gedachten gaan in één en zelfde richting, zij zijn op één punt gevestigd
en samengetrokken. Alles wat geen oorlog is, kan geen aandacht meer gaande maken.
Onmogelijk nog een regel te schrijven of een boek te openen - alle lectuur die ons
niet inlicht over de oorlog is van geen tel meer en alle literatuur schijnt een spelletje
dat nu ongelegen komt en zonder belang is.
Stilte en afzondering is eveneens onuitstaanbaar - er gebeurt iets verschrikkelijks
en men is bang dat het zal aflopen en voorbijgaan zonder men er alles van weet! De
mensen willen elkander zien, meningen horen om hun eigen mening te kunnen
vestigen. De gekste dingen worden verteld die zonder moeite inslaan en geloofd
worden als waarheid. Men verwacht zich aan buitengewone dingen en iedereen is
geneigd tot aandikken. De mensen hebben hun gewone bedaardheid verloren; er zijn
er die men nauwelijks verkent1 in hun zenuwachtige opwinding. Ik stel me zelf
gedurig de vraag: hoe zou die en gene van mijn kennissen het

1

verkent: herkent
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opnemen? En, om te zien of mijn veronderstelling kloppen zal, ga ik de ondervinding
opdoen ter plaats.
Per fiets mag men zich voortaan geen uurtje ver meer wagen zonder een degelijk
identiteits-stuk op zak. Overal aan bruggen, ijzerenweg1, barrieren2, kruisstraten en
aan de ingang van elk dorp, staan gewapende wachten die u stuur en vorsend aankijken
en als ge maar dubben durft, houden ze hun man staan om te zien of zijn geweten
wel in orde is; - de landelijke burgerwacht is op verna3 de gemakkelijkste niet en de
kerels die voor 't eerst een blauwe kiel dragen en een driekleurige armband en een
jachtroer, ze hebben stevige vuisten en voeren op de letter hun consigne4 uit; ik weet
er van te spreken. Ik rijd over Tiegem, Anzegem, Waregem, Desselgem naar Kortrijk.
De vrienden en kennissen die ik ontmoet, spreken van niets dan van voorraad opdoen,
hongersnood, plundering en dergelijke. Dezen die gekend waren als onbedaarlijk
spotlustig, ziet men nu met een bedenkelijk gelaat; zij spreken gewichtig en uiten
hun vrees voor de nakende nood - iedereen heeft het over 't levensbehoud. Terwijl
men staat te praten, zoemen de auto's voorbij met gevangen spionnen, Duitse
inboorlingen en deserteurs. De menigte stormt er op los met een overdreven
nieuwsgierigheid, alsof er aan die mensen welke zoëven nog vrij over straat liepen,
plots iets veranderd ware! Aan de voorgevel van het posthotel te Kortrijk, is men
neerstig in de weer om al de Duitse wapenschilden met platen zink te bedekken, alsof
men daardoor wilde te kennen geven dat Duitsland weggevaagd is uit de lijst der
beschaafde natiën. 's Avonds worden er, als naar gewoonte, nieuwe overwinningen
bekend gemaakt met fabelachtige cijfers die de Duitse verliezen aangeven. Thuis
vind ik de schilders De Saedeleer en Van de Woestijne die hun berg zijn afgedaald
om nieuws te vernemen over Luik.

11 augustus.
Toen ik nog zeer jong was, ontstond er bij mij, telkens ergens in verre streken een
oorlog uitbrak, het verlangen
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ijzerenweg: spoorweg
barrieren: slagbomen of sluithekken (van overwegen)
op verna: bij lang, lange
consigne: order (aan schildwacht)
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om er heen te trekken en te zien wat er gebeurde. Er was natuurlijk altijd een
overwegend beletsel zodat mijn voornemen onuitvoerbaar bleef. Zolang ik mijn eigen
meester niet was, viel er natuurlijk aan zoiets nooit te denken; maar ik benijdde
mannen lijk Tolstoï die van de aangeboden gelegenheid zo prachtig gebruik had
gemaakt om ondervindingen op te doen en voorraad om geweldige onderwerpen te
behandelen. Nu nog kittelde mij 't zelfde verlangen - niet om te gaan vechten daarvoor ontbreekt mij thans de opbruisende gloed der eerste jeugd en, als men met
vrouw en kinderen zit, gaat men aan verantwoordelijkheid denken ... 't Verlangen
echter om te gaan zien, om dingen mee te maken die men nu en anders nooit te pakken
krijgt, deed me aan als een verzoeking en in stilte miek ik 't voornemen om er maar
op uit te vliegen en te trachten in de nabijheid te geraken waar men heldenmoed en
roekeloosheid, smart en ellende te zien krijgt in de werkelijke grootsheid. Mijn plan
is niet tot in de puntjes vastgesteld, ik wil maar op goed geluk de kans wagen en zien
hoe het lopen kan.
Vroeg op en met de trein naar Brugge. Alles gaat er gewoon, er is alleen wat drukte
telkens er Duitse krijgsgevangenen binnengebracht worden. Ik zoek er kennissen op
die invloed hebben en mij inlichtingen kunnen geven om te verkrijgen 't geen ik
verlang: de toelating om de krijgsverrichtingen in de nabijheid te volgen. Niemand
echter die mij ten volle bescheid kan geven; de zaak moet aangevraagd worden,
voorgelegd en ik kan eerst later de uitslag vernemen. In afwachting ga ik eens zien
hoe 't aan de zee gesteld is met 't badleven. In Blankenberge en Heist is alles stil,
verlaten gelijk in april en in mei. 't Zijn over 't algemeen gasten die uit Verviers en
Luik gevlucht zijn - buitenlanders vindt men er niet. Te Duinbergen zitten mijn
vrienden Viérin en Laigneil. Wij spreken met ironie over ons reisplan en de
Kampveerse Toren - dingen die voortaan tot de onmogelijkheid behoren. Hier ademt
men 't gevoel der veilige rust, maar de nieuwsgierigheid dringt ook tot hier door en
alle belang gaat naar de gebeurtenissen die met de oorlog in verband staan. Iedereen
zit op de uitkijk langs Zeebrugge waar men de landing van
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Engelse schepen verwacht. Gisteren liep de belleman1 hier rond die 't nieuws
verkondigde aan alle hoeken: dat men soldaten en oorlogsmateriaal zou lossen en
dat alle mensen van goede wil verzocht waren bij te komen om te helpen. Op uur en
stond was er op strand een grote menigte nieuwsgierigen samengestroomd, men loste
niemendal, maar men knipte een vijftigtal spionnen!...

12 augustus.
Gisterenavond heb ik mijn vriend Viérin zodanig overpraat dat ik hem deze morgen
meekrijg ... naar 't slagveld! (Van daar tot de Kampveerse Toren, is het verschil
merkelijk groot! -) Wij zullen het voorlopig maar wagen zonder officiële toelating
en zo ver zien te komen als 't maar mogelijk is. Er is een zekere ontroering in ons
gemoed met de verwachting van 't geen ons kan overkomen. We praten er echter de
lust weer in en beloven elkaar voorzichtig te zijn. 't Is warm weer. Tot Brussel gaat
alles normaal. De treinen lopen tamelijk regelmatig, men ondervindt alleen aan het
geweldige schokken, bij 't stilhouden en 't aanzetten, dat de machinisten gemobiliseerd
zijn en vervangen werden door leerjongens die voor 't eerst een stoomtuig te besturen
krijgen. Van Brussel naar Leuven ziet men op de trein niets anders dan mensen met
pakjes beladen die soldaten gaan opzoeken. Te Leuven komen lanciers bij ons zitten;
zij zijn bestoven, vuil, slecht in de kleren en zo gauw neergezeten, vallen ze in slaap.
Ik waag het om te vragen: of hier al Engelse soldaten te zien waren? De kerel beziet
me met twijfelachtige glimlach. ‘Dat zeggen ze maar om de jongens courage te
geven!’ antwoordt me de lancier en hij legt zich neer en slaapt. Aan elk station stappen
mensen uit; overal zijn er soldaten en hier heb ik de wondere toevalligheid der
ontmoetingen kunnen gadeslaan: moeders die op de eerste stond en vlak vóór de
trein, bij 't uitstappen, hun zoon verkennen; meisjes die al dagen op zoek waren en
hier door 't onmogelijkste toeval hun jongen ontmoeten. En welke heerlijke en
spontane uitingen van

1

belleman: omroeper (die eerst met het klinken van een bel de mensen samenroept)
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gevoel! Nooit zag ik omarming en omhelzen gelijk hier. Zonder schaamte of
achterdocht vliegen de meisjes hun lieveling aan de hals - 't is of er iets in ware van
de bewondering voor de held die zijn leven waagt voor een goede zaak - en de liefde
daardoor al tot haar toppunt steeg! - Gister hebben de Duitsers te Landen het station
bestormd en Tienen is voorlopig het uiterste punt waar onze trein blijft stoppen. Het
ruikt hier dus al een beetje naar de vijand en als we in die richting de verte opkijken,
menen we iets te ontwaren van de oorlog - we zijn op de grens van het vijandelijk
gebied! In de stad zelf is alles betrekkelijk stil. Er worden voortdurend paarden gelost
en door de straat weggeleid. De bevolking is uiterst kalm en gerust. Wij dineren in
een gasthof aan een tafel met enkele soldaten die lachen en pret maken. Wij
informeren of men te voet verder kan geraken in de richting van het kamp, maar
niemand kan ons de verzekering geven. Wij wagen het dus maar op ons eigen houtje,
tot we effen buiten de stad opgehouden worden en gevraagd: waar naartoe en
waarom?! Enkel worden ouders en verwanten toegelaten die naam en adres kunnen
opgeven van de soldaat die ze wensen te bezoeken! We zijn er dus nog slechter aan
toe dan de gewone buitenlieden en moeten onverrichter zaak terugkeren. Rond 't
station is veel beweging. In de trein horen wij van alles vertellen over de oorlog. Nu
ook zien we over de velden, soldaten aan 't werk om loopgrachten te maken - een
slagveld in voorbereiding.
Overal langs de baan oorlogstoneeltjes: soldaten aan 't spel of te slapen in 't gras
en de lommer der boomgaarden. Hele weiden vol paarden los en aan hun zelf
overgelaten. Over velden, zover we zien kunnen, zijn soldaten loopgrachten aan 't
maken en daar tussenin rijden de boerenwagens die de oogst inhalen. Men schijnt er
niet gejaagd of haastig mede en die twee dingen samen - het militaire en het landelijke
bedrijf, schijnen er één geworden - men merkt het contrast niet. Over de Leuvense
baan zien we een eindeloze reeks auto's beladen met voeding, op weg voor 't leger.
Aan elk station wagens van 't Rode Kruis met hun verplegers - een bonte mengeling
waar elk zijn eigen weg en bezigheid in weet maar die voor de toeschou-
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wer, de ontzettende verwarring lijkt. Rond Brussel is de burgerwacht in de weer en
langs de spoorbaan zijn alle wissels bewaakt, evenals bruggen en barrelen1. Hakhout
en bomen zijn afgekapt om 't uitzicht open te houden. Laat in de avond, moe en
bezweet aangekomen in stad; gauw de honger gestild en de dorst om nog wat te
slenteren door de straten. Er is veel beweging en drukte. Overal ziet men burgers
samengetroept waar één of meer soldaten aan 't vertellen zijn. In de winkels worden
grove spotprenten verkocht die de draak steken met de keizer, en met de Duitsers.
Brussel is nog altijd de stad der zwanze2 en 't goed-leven; alleen het Duitse bier is
verdwenen, maar ik vermoed dat dezelfde drank nu onder de naam van ‘Bock’ besteld,
en verorberd wordt. De Duitse uithangborden zijn uitgeverfd en de uitheemse namen
die een Germaanse kleur hebben, door inlandse vervangen - Duitsland is weggecijferd
in al zijn uitingen!
Met een late trein ga ik naar huis om te zien of mijn ‘paspoort’ niet aangekomen
is en de toelating om 't slagveld te naderen.

13 augustus.
Het verlangde ‘papier’ van de militaire overheid is niet afgeleverd. Ik sta te dubben
en in twijfel om een besluit te nemen. 't Is een prachtige zomeruchtend. In 't open
veld staat de schaper3 op zijn makke4 geleund. Ik vraag me af: wat gaat er om in 't
hoofd van die man en hoe denkt hij over de gebeurtenissen? Over heel de streek is
niets te merken van de beroering - 't is de serene stilte der natuur die ongestoord haar
werk doet - het leven in zijn normale loop... 't gedacht echter dat die loop ginder
verbroken is, doet in de stille omgeving hier, het gevoel ontstaan van een
ogenverblinding, waarachter bedrog schuilt; - 't is alsof een rukwind zogauw het
onweder naar deze oorden zal overplaatsen en de harmonische samengang - alle
organische wetten, uiteen zullen geschud worden... 't Vooruit-

1
2
3
4

barrelen: slagbomen van overwegen
zwanze: scherts, lol
schaper: schaapherder
makke: herdersstok met klein, ijzeren schopje bovenaan
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zicht van die dreiging maakt alle schoonheid van de kalme streek ongenietbaar; het
gaat niet om doelloos te staan wachten tot het geweld naar hier overwaait, - nog
liever de omwenteling te gemoet gaan, uit vrees dat het voorbij is eer wij er iets van
gezien hebben! Ik trek er nu maar op uit naar Antwerpen, waar ik het beproeven wil
mijn vraag om bij de ‘handelingen’ toegelaten te worden, te hernieuwen.
De stad loopt vol soldaten en burgerwachten. Dat zicht wekt bij mij voor 't eerst
de mening dat er bij een leger zoveel déchet1 is, zoveel onbruikbare krachten; want
ik kan me niet voorstellen waarom al die militairen hier rondwandelen als er ginder
ten westen gevochten wordt?
Op de trein is alles belangrijk 't geen men hoort en ziet. Gekwetste soldaten, mensen
die voor 't vuur gevlucht zijn; ernstige en beangste wezens2 met de visioenen van
bloed en vuur verstard tot een schrikmasker. Nieuwsbladen worden uitgevochten en
verslonden en al 't geen men te lezen krijgt ademt de koortsigheid en grove opwinding.
Tegen de avond kom ik in Brugge aan en daar zie ik de eerste Duitse soldaten die
als krijgsgevangenen met mijn trein medekwamen en hier opgebracht worden. Een
dichte massa volk vult het stationsplein en de gendarmen moeten met de sabel werken
om een doortocht te krijgen. Ik heb alle gelegenheid om de krijgsgevangen soldaten
goed te zien, daar de toegang binnen 't station aan 't publiek ontzegd werd en ik met
nog enkele reizigers het voorrecht geniet de stoet te mogen volgen tot aan het
buitenhek. Ik kan niet weerstaan aan de inval om, nu ik de kans heb, iets aan te raken
van 't geen me nog altijd voorkomt als een wonder: iemand die waarlijk in de strijd
is geweest! Ik voel stilletjes met duim en vinger het leder achter aan de broek van
een der soldaten die voorbijgaan. Ik speur goed hun gelaat om te zien wat de
uitdrukking is en wat er binnen in die wezens omgaat op dat beroerde ogenblik, als
ze weerloos voor de menigte zullen verschijnen. De enen staren dom en onverschillig,
anderen praten met malkaar en kijken nieuwsgierig rond ofwel kwaad en wrokkig
duwen de kaakbeenderen opeen. Zij gaan op stap alsof ze naar een

1
2

déchet: afval
wezens: gezichten
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oefening uittrokken... Voor 't eerst ook word ik getroffen door de grijze neutrale toon
van het Duitse uniform dat me aandoet als iets heel vreemds, iets barbaars en speciaal
uitgevonden en aangepast om te oorlogen. Het wekt in mij 't gevoel van het koud
wetenschappelijke, waar alle smaak en kunstzin vermeden wordt om maar alleen het
berekenende uitwerksel te bekomen door de militaire techniek beoogd.
Het oude Brugge met zijn middeleeuws uitzicht schijnt me nu ook iets van zijn
middeleeuwse atmosfeer terug te krijgen - de stad is uit haar dodenslaap ontwekt1,
men vermoedt dat er weer iets kan gebeuren gelijk er binnen deze muren zoveel
gebeurd is - de krijgslucht hoort in het decorum der oude veste. En 't geen de illusie
volledigt 't is dat men tegen de avond de stadspoorten weer sluit en na 8 uur, niemand
meer buiten of binnen kan, - net als in de tijd der Brugse Metten!
Ik loop weeral van Caïfas naar Pilatus om mijn officiële toelating te verkrijgen,
maar hier niet meer dan elders, wil men gehoor geven aan mijn vraag. Het wordt al
erger, men zegt: dat alle oorlogscorrespondenten door de kop geschoten worden en
weeral moet ik ondervinden: dat men meest gevaar loopt in eigen land en door eigen
volk als verrader en spion aangezien en verdacht te worden. 't Is een koorts, men ziet
in iedere burger en bij elk buitengewoon gebaar een aanwijziging voor spionage en
wil men zich verdedigen, dan eerst begint men 't vermoeden te stevigen2! Ik had het
nooit kunnen denken en liep met de illusie dat alle Belgen toch als vaderlanders, het
voorrecht bezaten als trouwe landgenoten beschouwd te worden! Het tegendeel
schijnt de waarheid te zijn! Ik geef het dus op en zal maar trachten op 't kantje af, te
slenteren, met gevaar als een bespieder opgepikt te worden - 't geen op zichzelf ook
al zijn aantrekkelijkheid heeft!

14 augustus.
In de statie van Brussel merk ik tot mijn grote verwondering, dat de treinen op de
lijn van Luik, nu weer tot

1
2

ontwekt: ontwaakt
stevigen: bevestigen, staven
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Landen en Waremme lopen. Ik spring er maar gauw in, en voorwaarts! Aan elke
kant ziet men soldaten die optrekken en burgers die soldaten opzoeken. Naarmate
we verder komen, vermindert het aantal reizigers in de trein en eindelijk te Landen,
zie ik dat we nog ons gevieren zijn die het wagen verder te gaan.
Men waarschuwt ons voor 't gevaar: elk ogenblik kan Waremme terug aangevallen
worden en onze terugtocht afgesneden. Ik vind een leugentje uit voor de gelegenheid:
mijn broer moet ik ginder ontmoeten! Mijn drie gezellen zijn in 't zelfde geval en we
stomen vooruit. 't Is een vreemde gewaarwording, zich over te geven aan een trein
die misschien 't vuur inloopt en niet zal terugkeren! Men denkt aan een hinderlaag
ginder in 't onbekende; 't is een mengeling van angst met 't kriebelende gevoel om
iets ongewoons te beleven - de aantrekkelijkheid om op 't randje af, zich te wagen
waar men de dood in 't gelaat zien zal ... Maar we zien niets!!!
Order werd zoëven geseind om niemand uit 't station te laten en zo gauw mogelijk
terug te stomen! Mijn ingebeeld broertje mag ik dus niet opzoeken en de drie gezellen
zijn al zo beteuterd als ik zelf. Men voert ons terug uit Waremme en al wat we doen
kunnen: is uitzien over de velden waar loopgrachten gemaakt worden en treinen met
voorraad de baan oprijden! In Leuven zie ik de eerste gekwetsten opladen en
meevoeren met onze wagens. Men leidt of draagt hen voorzichtig op en af de trein;
zij worden behandeld als iets heiligs, de mannen die hun aandeel kregen in de slag
en er toch levend weer uitkwamen. Hun wezen ziet bleek als een meisje, hun uniform
hangt open, achteloos en hun ledematen slepen - zij zijn zonder verweer en hun ogen
hebben de dood gezien! Met die aandoening in 't gemoed kom ik in Brussel en 't is
alsof heel de stad van die indruk medegedeeld heeft - het volk ziet er ernstig en
ingetogen uit, - alle lichtzinnigheid is verdwenen. Geen luxe meer of mondain
vertoog1; geen overdreven opzichtigheid of uitdagende wulpsheid. Die dingen komen
nu ongelegen en waar het zich hoogstzelden voordoet, lijkt het een valse

1

vertoog: vertoon
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toon of iets uitzinnigs dat in de omgeving niet past. De grove spotprenten wekken
zelfs de lachlust niet. Al het belang is voor de soldaten. Een uniform lijkt een
wonderheid en zo gauw er een van die gehavende kerels blijft staan, groepen de
mensen errond, sluiten hem in om te vernemen: van waar hij komt, wat hij gezien
heeft, en hoe hij eruit is gekomen! Van daar verdiepen de mensen zich in hun
nieuwsbladen en ik ook.

15 augustus.
De feestelijkheid van de hoogdag blijft achterwege; van de blijde stemming valt
nergens iets te merken. Waar 't andere jaren op die dag een drukte gaf van auto's,
fietsen, rijtuigen en spelevaarders, blijft het over heel de streek verlaten, eenzaam
alsof alles uitgestorven ware. Geen gerucht1, geen beweging, geen stipje waarin men
een mensenbeeld verkennen kan.
In de namiddag verlaat een dikke stoet mensen de dorpsplaats en met ontdekten
hoofde, biddend, trekken zij over de zandweg, met een stofwolk omgeven, naar
Tiegem in bedevaart het heiligdom van St. Arnout gaan bezoeken. Men voelt dat het
niet opgelegd is of aangepredikt, maar dat het deze keer spontaan uit 't gemoed van
het volk komt, want nog nooit was er voor een godsdienstige plechtigheid, zulk een
menigte bijeen en nog nooit was een menigte zo ingetogen godvruchtig. Men verkeert
in angst, men wil, men voelt de nood om een hogere tussenkomst in te roepen ...
Wanneer de stoet verdwenen is, keert de eentonigheid weer over 't landschap. 't
Is heerlijke zonneschijn, alles is vol leven en toch hangt er iets in de lucht dat 't genot
van de schoonheid onmogelijk maakt en teniet doet. Geen middel zich met iets bezig
te houden dat de oorlog niet betreft. Alle lust om een boek te lezen, een drukproef
na te zien, is vergaan - de gebeurtenissen slorpen het hele denkvermogen op en de
gedachten blijven onvermijdelijk op dat éne punt gericht. Het wordt een torment in
't ijle te moeten ronddenken en altijd op 't zelfde terug te keren.

1

gerucht: geluid, lawaai
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Men voelt zich als een beer in zijn hok, met 't verlangen naar nieuws, naar beweging
in een omgeving waar het kalme gelaat als een bedriegelijk schijnsel, alle beroering
verdoken houdt en ons wil in de waan brengen: dat alles nog is gelijk voorheen, en
geen mensengeweld ooit in staat zal zijn de onberoerlijke loop der dingen, die uit de
natuur rechtstreeks gesproten zijn, ooit te stremmen of af te leiden!

16 augustus.
Een dag gelijk gister. Zelfde stilte, met een bedevaart; - mensen in kudde die biddend
de steenweg opkomen, van een ander dorp en naar Tiegem trekken. Wat er nu gebeden
wordt is ongelooflijk. In 't openbaar en zonder schaamte of menselijk opzicht en
meest door lieden die er vroeger minst aan medededen. De vrees brengt gevoelens
in 't gemoed die anders onbekend zijn en eens dat de gebeurtenissen de tijd uit zijn
gewone verband hebben gerukt, geeft men aan die gevoelens toe, zonder nadenken
of terughouden - want men vergeet alle bijhorigheid om maar enkel met dat éne bezig
te zijn: 't gevaar voor het eigen bestaan! Er zijn dingen waar men inderdaad, in gewone
tijd nooit aan denkt en waarvan de mogelijkheid nu als een schrikbeeld overeind
rijst: 't gedacht dat de streek, met al het gekende uit de hele omgeving - de bomen,
de huizen, onze eigen kamers, met alles wat erin is en ons eigendom en persoonlijk
bezit was, - dat 't genot en 't gebruik van al die dingen ons kan ontzegd worden!
Sommige stukken uit mijn omgeving bezie ik voor 't eerst met andere ogen en ik
denk erbij: hoe zou mijn bestaan worden als ik dit voor altijd missen moest? Ons
geluk hangt aan zulke kleine nietigheden en 't geen onze tevredenheid uitmaakt, 't
zijn die kleinigheden juist die tot een geheel gegroeid, het beeld vormen dat zich
aanpast als een kleed en die eigen atmosfeer schept waarin wij de rust ademen van
onze gewone omgeving. Nu eerst kan men beseffen wat het woordje ‘vrede’ in ons
leven betekent; 't is het princiep van ons geluk, het element der gemoedsrust, zonder
hetwelk het leven onmogelijk wordt. Het breken van de vrede rukt het verband uiteen
waarop ons bestaan gesteund was. Het gooit alle bijhorigheden omver en stelt ons
voor dat éne
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- waar vroeger niemand ooit aan dacht: het behoud van het bestaan! Leven. Sedert
de vrede verbroken werd, hebben wij het zedelijk evenwicht verloren; we staan op
wankele benen en dreigen te vallen. 't Geen onze ruggesteun was, - het rechtsgevoel
met beroep op verweer tegen alles wat ertegen inbreuk miek, bestaat niet meer - 't is
de ijdele1 lucht waartegen wij ons willen aanleunen. In onze angst, kijken wij rond
om hulp, maar wij voelen ons overgeleverd aan de willekeur van een macht die plots
is opgebruist uit de vreemde - een geweld dat ontketend, alle bestaande wetten en
zeden loochent en geen rekening houdt met de levensbelangen van een bevolking.
Zonder ons toedoen, zonder dat wij er iets in te zien hebben - door een pennestreep
en een uitvaardiging, zijn wij de vijand geworden van 't ene gebuurvolk en de vriend
van het andere. Onze sympathie wordt ons opgedrongen zowel als onze haat. Enige
dagen geleden, eer onze onmiddellijke levensbelangen op 't spel stonden, mochten
wij de Duitser beschouwen als een oudere broer en onze genegenheid tonen voor de
Duitse Kultuur. Nu zou zulk een belijdenis klinken als een vloek en men hoort niets
dan de roem, de heldhaftigheid verkondigen van het Franse en Engelse volk. Iedereen
doet er aan mee - 't hangt in de lucht. Vroeger voelden wij ons verwant met Duitsland
en mochten erop rekenen aldaar een krachtige steun te vinden. Het was een jong en
gezond volk, sterk en rechtschapen, wat brutaal in zijn optreden, maar vatbaar voor
verfijning. Van Frankrijk kwam het verderf - de overbeschaving, de rotheid van het
hogere bestuur, de goddeloosheid en al de ondeugden van een ras dat uitgeleefd en
welhaast vergaan moet. De Engelsen had men ons afgebeeld met hun egoïsme, hun
verwaandheid, vol bedriegelijke streken en sluwheid en sedert de boerenoorlog
vooral, werd het hele ras verfoeid als onderdrukkers en overweldigers van alles wat
minder sterk was dan zij zelf ...
Nu echter heeft onze Germaanse grootbroer ons kleine volk verwaten2 aangevallen
omdat ons vaderland hem in de weg ligt; Frankrijk en Engeland schieten ons ter hulp

1
2

ijdele: dunne, lege
verwaten: aanmatigend trots
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- nu ook moet de zienswijze en het gevoel voor de buur-volkeren gewijzigd worden,
en onze sympathie gaan naar onze vrienden, de haat naar de vijand. Frankrijk heet
weer het oude, loyale volk, met zijn spontane opwelling van edelmoedigheid!
Engeland het ras met de oud-adellijke eigenschappen en het brede gebaar dat onrecht
wreekt tot het uiterste. Van de Rus zelfs durft niemand nog enig kwaad vermoeden.
Wij zelf ook hebben die landen, door onze kranige houding, een gewichtige dienst
bewezen - onze eigenliefde wordt gevleid en wij worden opgenomen in de vriendschap
van 't verbond der drie grote mogendheden. Wij zullen gewroken worden, het onrecht
moet hersteld en van de vrienden die ons uit de nood helpen, mag men geen kwaad
vermoeden. De Flaminganten vergeten hun onenigheden met Frankrijk en de
verontwaardiging voor de overweldiger van Transvaal, is veranderd in bewondering
voor de edelmoedigheid waarmede het Engelse volk ons ter hulp springt. Wij wagen
ons mede in de bres en zullen vechten al gaat heel ons land ten onder en al verliezen
we de laatste van onze mannen, want nu reeds wekken wij de bewondering der. ganse
wereld.
Hoe zal het verlopen? Niemand denkt er aan! Het recht is aan onze zijde en de
overwinning zo zeker dat iedereen verbaasd staat over de verwaandheid van de
Duitser die 't opnemen durft tegen zoveel vijanden. De Belgen zijn ineens opgewonden
idealisten geworden. De strijd voor eigen taal en eigen kultuur schijnt nu een
kinderspel waaraan wij medegedaan hebben bij gebrek aan ernstiger onderwerpen.
Nu is het idee: vaderland, recht, zelfstandigheid in de waagkans1! Als bij toverslag
is een nieuwe nationale deugd bij ons ontstaan - de vaderlandsliefde was vroeger iets
dat ons officieel werd opgelegd en 't geen gister nog enkel als een gewaagde theorie
werd verkondigd - de ‘Ame Beige’ is een wezenlijkheid geworden! In de begeestering
gaan de hoofden op hol en voor velen is al 't geen vroeger ons belang gaande miek,
zonder waarde verklaard en er bestaat alleen nog het idealisme der abstracte
burgerlijke deugden. 't Is schoon en edel, maar hoeveel van
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die edele strijders zijn met hun idealen vergaan? Idealisme veronderstelt altijd een
zekere dosis argeloosheid... en de kinderen die met die deugd begaafd zijn, windt
men in de doeken... Zal ons klein landeke en ons edelmoedig volk ook het slachtoffer
niet worden van zijn rechtschapen geest en betrouwvol gemoed? Ik zit te mijmeren
hoe men binnen kort de kaart van Europa zal wijzigen en niemand misschien, nog
rekening houden van 't geen wij in de strijd gewaagd hebben en onze schone
neutraliteit een onmogelijkheid zal schijnen in de ogen der grote staatsmannen! Het
is moeilijk te voorzien hoe het lopen zal, maar zeker is 't, als in staatkunde, de zaken
eens overhoop liggen, er geen sentimentaliteit meer bij te pas komt en men met een
pennestreep de onafhankelijkheid van een volk verbeurd verklaren kan - en dat deugd
en heldenmoed soms zeer slecht beloond worden hier op de wereld! In bladen en
tijdschriften kan men er al iets van merken in welke richting de geesten opgezweept
zijn. De jongelingen die plachten weemoedige verzen te schrijven en uitgerafelde
novelletjes, schimpen nu op de kunst in 't algemeen en op de woordkunst in 't
bijzonder. 't Moet uit zijn met al dat nutteloos geleuter - één ding van belang dat nog
geldt tegenwoordig 't is: de daad! Al 't andere hoort bij de verleden tijd! Hoe
gemakkelijk maakt men zich dik met holle woorden, en hoe vergeet gij, beste jongens,
dat, zogauw de oorlog voorbij, alles weer zijn uitzicht en gedaante zal nemen gelijk
voorheen, en de zelfde maatstaf zal aangelegd worden om de dingen in hun onderling
verband en waarde te schikken!... De levensverhoudingen zullen weer de zelfde eisen
stellen aan de heringerichte maatschappij. Het kan niet anders, want de oorlog is iets
abnormaals, een voorbijgaand verschijnsel, de negatie van orde en regel, de strijd
tegen 't leven, en omdat de mens in zich de drang draagt naar behoud en de wetten
van orde zichzelf opdringen, omdat ze noodzakelijk zijn aan 't leven, wordt de vijand
die het ‘Nihil’ verkondigd heeft, vroeg of laat overwonnen en dan weer ontstaat
vanzelfs al het zogezegd leuterige, de bijhorigheden van het leven, - als zoveel
sierlijke uitgroeisels ervan, die in normale tijd onmisbaar worden.
Wat zal er met Holland gebeuren? is de algemene vraag.

Stijn Streuvels, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

69
Van 't geen ons Belgen, overvallen is, blijft onze buurman voorlopig gespaard; maar
wij denken met ontzetting: moest een diplomatieke verwikkeling onze noorderbroeders
tegen ons in 't veld plaatsen, wat zou er uit voortkomen voor nu en voor later?! Is 't
niet vreselijk te denken: dat de parafe1 op een officieel stuk, het bestaan, de toekomst,
de vriendschap of de betrekkingen van een heel volk kan omverwerpen of verwekken,
zonder dat het volk zelf zijn stem mag doen gelden of geraadpleegd wordt?

17 augustus.
Nu heb ik iets wonders gezien! Zo schoon dat ik het alleen mogelijk en bestaanbaar
achtte in de droom van een dichter. Te teder om aan te raken, te benaderen of te
noemen; zo edel fijn als het bloemenweefsel van een sneeuwvlokje waarbij men de
adem moet ophouden als men het bewonderen wil! Mijn besluit was, het kostelijke
kleinood te laten rusten tot het bezonken zou zijn door de tijd en overwaasd met de
bekoorlijkheid der verten van 't verleden, en het dan in vaste vorm om te zetten tot
iets wezenlijks. ‘Le passé a ses mirages’ en de fantasie zou het nog mooier maken.
Maar te zelfdertijde bevangt me de vrees dat de impressie, het beeld kan verbleken,
dat het opdampen zal in de lucht - zo teder als het is! - en er mij later niets van
overblijft dan een blauwe damp die vervliet tegen de blauwe lucht. Nu reeds is het
zo licht als een zomerwolkje, zo eenvoudig van vorm en er alle materie aan ontbreekt
om het te kunnen verbeelden of er iets van te maken. Het is niets dan een stemming
waar de schoonheid van een zomeruchtend de noodwendige tovering om weeft en
woorden zijn te zwaar van klank om het ding in de juiste toon te stellen.
Heel vroeg in de uchtend, zat ik aan mijn breed open raam waar heel de streek de oneindige velden onder de diafane lucht, voor zonsopgang te domen2 liggen. Het
was het uur waarop het wonder geschiedt van het algemeen ontwaken en uit de
schemer, de helderheid openplooit van
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een nieuwe dag. Over heel de streek zweefde een stemming van rust en geen levend
wezen was over de omtrek1 te zien; de vruchten te velde waren aan 't groeien, met
de deugddoende lafenis van de verse dauw. Het uitzicht was ik stil aan 't bewonderen,
toen mijn aandacht getrokken werd door iets dat bewoog. Zie, zo vroeg waren er
toch reeds mensen wakker en aan de arbeid? Het waren een jongen en een meisje,
die op een strook land, tussen een klaverstuk en een koornaard2, een landrol
voorttrokken. Zij waren verschenen uit de rechterhoek van mijn raam, dweersten3
heel de zichtbreedte ervan en verdwenen achter de rand van de linkerzijde. Aan de
slankte van hun lijf, aan hun stap en gebaar, merkte ik dat de knaap en het meisje
beiden zeer jong waren; toch schenen zij neerstig aan hun bezigheid en stapten haastig,
voorovergebogen in het lastige trekken aan de rol. Van links keerden zij weer naar
rechts en omgekeerd; telkens voorbij de breedte van mijn raam zag ik hen verdwijnen
en weer verschijnen achter een van de twee randen. Ik gaf er verder geen acht op en
keek al over hen uit, hoger de ruimte in, waar ik de speling der parelmoeren tinten
naging van de wolken, die zich nu opstapelden tot een triomfboog met gouden randen
waar zo gauw de zon haar doortocht zou maken. Of er intussen met de twee landlieden
iets gebeurd was, had ik niet gemerkt, - mijn aandacht echter werd erdoor gewekt
omdat de regelmatige voorbijgang ophield. Het meisje had zich neergeflokt4 op de
knieën, waar ze met 't lijf rechtop, rank als een hinde, zitten bleef. De jongeling stond
en hield met de handen bachten5 de rug, de dwarsstok der landrol waartegen hij
aanleunde. Het meisje zat met opgesteken kin en keek de jongen drukkelijk6 aan, om
hem te plagen. En als hij daar staan bleef, opeens, als door een veer gestuwd, springt
het schalke ding op de benen, en verraads7, eer hij de handen gelost heeft om haar
af te weren, hangt zij hem om de hals en blijft aan zijn lijf vastgeklampt. Lenig als
de eekhoorn glijdt zij naar beneden en herneemt haar houding
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over de omtrek: in de hele omgeving
koornaard: korenveld
dweersten: kruisten, staken dwars ... over
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en speelt met de handen achteloos in 't zand. Gelijk zij daar zit, tekent haar tengere
hals en de fijne snit van haar gelaat, de neerhangende armen langs het rijzige lijf, als
een Tanagra op een achtergrond van Ménard. De jongeling, in zijn goedige houding,
rechtopstaand met 't hoofd aan de gebogen hals, die haar aankijkt zonder roeren,
gelijkt een Antinoüs1 in rust. In 't opheffen van 's meisjes hoofd ligt duidelijk de
uitdrukking van een begeerte of het guitig afsmeken van een gunst uitgedrukt; en in
het neerblikken schijnt de jongen goedig af te wachten tot de guitige geest van het
meisje zal bedaren. Zij roeren niet en die uitdrukking blijft in hun wezen versteend
als in een beeld - het lijkt een groep die eertijds de wand van een Griekse kruik
versierd zou hebben! Ik houd de adem op uit vrees dat bij de minste beweging, de
schoonheid zal vergaan en het weer mensen zullen worden die leven! Zij springt op
en vat hem bij de schouders, kijkt hem in 't kalk2 der ogen, smeekt, dwingt en ... zoent
hem! Die spontane opwelling van het driftig meisjesgemoed was al zo schoon of nog
schoner dan de plastische Tanagra3. De jongen komt er beduusd van onder; ik
verwacht dat hij zich verweren zal, haar in de armen grijpen en als een pluimpje van
de grond oplichten, - maar hij doet een gebaar om voort de rol te trekken en het
meisje schaart zich nu gewillig aan zijn zijde en zo hernemen zij hun trakelweg4 over
en weer5. Mijn aandacht blijft voortaan op het koppel dat ik geen ogenblik uit het
zicht verlies. De bijzonderheden van de wolkenhemel, de schoonheden van de
zomeruchtend ontgaan me, of liever, het werkt er alles toe mede - 't is één geworden
als het siersel, de achtergrond, de omgevende atmosfeer die 't geluk uitstraalt van de
jeugd in haar vrije, onbespiede doening, - in de pracht van de nieuwgeboren dag die
de ruimte omtovert tot een paradijs. De rol houdt weeral stil en het wispelturige
meisje herneemt haar spel. Ze plaagt haar grote jongen, trekt hem bij de benen, reikt
zich op tot tegen
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Antinoüs: Antinoös, een beeldschone jongeman, was de lieveling van de Romeinse keizer
Hadrianus
't kalk: het wit
Tanagra: (De meisjes van Tanagra zijn bekende beschilderde terracottabeeldjes uit Tanagra,
een stad in Beotië)
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zijn wezen1 en blaast hem in de ogen. Hij blijft altijd kalm, de handen houden de
dwarsstok, onweerbaar2 voor de kwelling van het speelzieke kind. Als het te erg
wordt, wil hij vooruit en dreigt de rol alleen te trekken. Wat zij van hem bekomen
wil en wat hij haar weigeren blijft, kan ik niet raden. Het gebarenspel is echter zo
duidelijk dat ik op 't profiel van hun wezens, aan de houding en gebaren,
onderscheidelijk de schakering merken kan van 't geen zij uitdrukken. Ik vermoed
ten andere dat zij er geen woorden bij te pas brengen en in stil stommespel3, malkander
hun gevoelens mededelen. 't Is allenthenen4 zo stil en de luchtkring is zo rein dat elke
klank der stem de tovering zou storen.
Van de overkant komt een bejaarde vrouw gegaan die op een aanpalend stuk land,
in de jonge beten5 gaat werken. Nu is het spel uit. De jongen en het meisje schijnen
te doelen op de oude die, met gebogen rug en 't wezen tegen de grond aan de bezigheid
blijft. Telkens zij haar voorbij zijn echter, herneemt het meisje haar guiterij en wil
de rol houden staan, maar de jongen dwingt haar vooruit. De oude vrouw schijnt
geen kwaad te vermoeden bij die twee; al wat ze merken kan 't is, dat de jongen en
't meisje veel dichter bij elkaar lopen dan nodig is en de dwarsstok van de rol het zou
toelaten - zozeer dat ze elkaar hinderen in de gang. Maar van een jongen en een
meisje is zoiets wel te verklaren - dat betert echter wel met de tijd!...
De zon schijnt mij allang in 't gelaat als ik nog altijd zit uit te staren; maar met 't
opkomen van het volle licht is de bekoring verbroken. Ik zie niets dan gewone
arbeiders en 't geen hier vóór mij, in de maagdelijke uchtendschemer gebeurd is,
komt me nu reeds zo onwezenlijk voor als een droom. Ik onderga de weemoed als
wederwerking na het hevig genot van onuitgesproken schoonheid, - lieflijk als een
herderskout6 van Virgilius! plastisch uitgebeeld en spelend in volle natuur.
In de namiddag ben ik op de dorpsplaats om een bende jongelingen te zien
vertrekken die zich als vrijwilligers
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allenthenen: aan alle kanten
beten: bieten
herderskout: herderszang, herdersverhaal

Stijn Streuvels, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

73
aangegeven hebben voor 't leger. Bij en rond hen staan verwanten en vrienden om
afscheid te nemen. Op de slag verken1 ik het meisje van te morgen! Haar gelaat is
hoogrood, haar ogen stralen en blijven gericht op 't wezen van de jonge kerel die ze
vandaag in de vroegte gezoend heeft. Nu, bij de menigte houdt zij zich schuchter op
zijde, want niemand weet voorzeker 't geen ze samen uitgericht hebben en
afgesproken. Eerst als de jongelingen de hoek om en verdwenen zijn, keert het meisje
met de geburen weer naar huis. In der haast droogt zij met de hoek van haar
voorschoot de traantjes uit de ogen en tracht te glimlachen. In haar lenige gang verken
ik de ingehouden drift van haar warmbloedig gestel. Voor dag en dauw had die kerel
nog zijn werk willen verrichten aleer te vertrekken en zij die ervan wist, was hem
komen helpen. Waarmee zij hem geplaagd heeft, of wat zij hem afgesmeekt of van
hem hebben wilde - dat zal de dichter moeten verklaren die 't onderwerp tot een
novelle wil omwerken. Ik echter acht me tevreden en gelukkig met 't geen ik gezien
heb!

18 augustus.
Ingooigem heeft nog altijd zijn zelfde uitzicht behouden; Avelgem echter, gelijk al
de omliggende gemeenten, is in staat van beleg. Een burgerwacht is ingericht en in
werkelijke dienst; een zware ketting is over de straat gespannen en hier en daar staan
wagens om de weg te versperren. Wie er moet aangehouden worden, kan ik me niet
inbeelden - er is geen mens te zien en de burgers die getweeën op wacht staan,
verdrieten2 zich dodelijk - de ernst van hun bediening zou er bij winnen als er wat
meer beweging was! Nu kunnen zij niemand aanhouden, want er komt niemand
voorbij. Een groep vrouwen trekken op, te voet naar Kortrijk, in bedevaart en als ze
voorbij zijn, is 't alsof de laatste mens van 't dorp weg was!
Uit de verte echter komen altijd ernstiger berichten. 't Geen men onmogelijk achtte
wordt al waarschijnlijker en de toon bij de grootsprekers is een beetje gedaald. De
mensen went men stilletjes aan 't geen misschien te wachten
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staat. De mening dat ons leger bij Luik, heel de Duitse macht zou stuiten, blijkt een
kinderachtige illusie en over de hulp van Frankrijk en Engeland wordt er veel, maar
met weinig zekerheid gepraat. Wij krijgen het gevoel dat de vijand de ingang zal
beweldigen1 en dat wij, hier ter plaatse zelf, aan den lijve zullen ondervinden dat 't
oorlog is.
Thuis gekomen, verneem ik dat men mij opgevorderd heeft als burgerwacht en ik
deze nacht voor 't eerst in werkelijke dienst kom! Ingooigem wil eindelijk ook zijn
deel doen in de waakzaamheid. Wij zijn ons gevieren, gewapend met een jachtgeweer
en zonder ander kenteken - alhoewel de verordening streng luidt: dat niemand zonder
klaarblijkend kenteken als burgerwacht dienst mag doen. Hier echter ziet men nooit
nauw en nooit neemt men de zaken op de letter! Ons geweer dient dus maar als
verkenningsteken! Wij staan wat te praten met de plaatsenaars2, tegen de kerkmuur;
maar eens dat het tien uur wordt, vertrekt de ene na de andere en de vier wachten
blijven alleen op straat. Ik zou nu ook liever stilletjes verdwijnen, maar plicht dwingt.
Geen van ons heeft enige instructie gekregen en niemand die weet wat er ons te
doen staat als er iets voorvalt! Wij spreken af om met twee op de bank te blijven
zitten, voor 't gemeentehuis terwijl de andere twee het dorp afketsen3. Om het uur
zullen we elkaar aflossen. Een vreemde gewaarwording om met een geweer op de
schouder door de nacht over straat te stappen. Vervelend vooral omdat men bewust
is: dat 't geen men doet, voor niets dient, want heilig zeker is 't dat niemand op heel
het dorp de neus vertonen zal bij nacht en even zeker dat alwie van verder, hier
voorbij komt, aangevat wordt te Tiegem of te Vichte waartussen ons dorp gelegen
is en in verbinding door één enkele baan? Als men maar niet moederziel alleen was
en iemand onze parade kon bewonderen! Voor de dieven is onze wacht al even
ondoelmatig want zij kunnen ons zelf bewaken en men hoort ons afkomen, tien
minuten ver. Ten bewijze werd er gister, toen de wacht de eerste nacht dienst
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deed, duchtig gestolen ... op drie verschillende plaatsen. 't Gevoel om als weerbaar
man te staan tegenover ingebeelde gebeurtenissen, wekt iets heldhaftigs en ik heb
hartelijk gewenst dat we een avontuur zouden oplopen waarbij ons leven een beetje
in gevaar kwam. Maar geen muis! Men voelt zich achterna1 belachelijk en 't is best
dat niemand ons ziet! De nacht was prachtig maar ik geniet er niet van omdat al mijn
aandacht en verlangen gericht is op de kerktoren van waar ik telkens verneem als er
een uur voorbij is. Op de bank verstijft men van koude en na een uur rondlopen is
men moe! Wat zal het zijn voor mannen die zoiets maanden naareen2 moeten doen!
Ik besef nu voor 't eerst wat het is, en denk hoe ongelijk het lot verdeeld is onder de
mensen in oorlogstijd! Ik word beschaamd bij 't gedacht dat wij hier veilig en gerust
ons gewone leventje leiden, als er mannen alleen omdat ze iets jonger zijn of een
slecht nummer, trokken, huisgezin en alles verlaten moeten, om onder 't bevel te
komen van een dwingende macht die u de dood inzendt... voor 't Vaderland!

19 augustus.
Kalm en burgerlijk gewerkt zonder nieuws te vernemen van de buitenwereld. De
avond vooral heeft zijn heerlijke bekoring van rust en vrede. Een heliotroop vult de
lucht over heel het voorhof met balsemgeur, maar niemand denkt nog aan 't genot
van een schone avond. Men vraagt zich af: is er nog wel betrek3 tussen de eeuwige
en onverroerbare dingen uit de natuur en de mensen die nu moedwillig de heilige
wetten van 't leven schenden en er een glorie van maken zoveel mogelijk elkaar te
doden. In heel de natuur bestaat de strijd voor 't leven in bestendige toestand - het
ligt in ieder schepsel, als een instinctieve kracht om zich tegen de dood te roeren en
't leven te houden; en daar komt de mens - als hoogste wezen der schepping, met
verstand en zedelijkheidsbegrippen voorzien, - die hemel en aarde beweegt als er
een moord gebeurt en die nu, bij algemene toestemming, de moord op grote schaal
invoert en beveelt...
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Anderen beweren dat het een noodzakelijke kwaal is van elke organische samenleving,
om op geregelde tijden een grote slachterij te doen ontstaan - om verse krachten en
nieuw leven in te voeren...
In de nacht is hier op 't dorp heimelijk een plakbrief uitgehangen waarop geschreven
staat: ‘Ér is een lafaard op de gemeente’. Dat wekt grote beroering, de tongen gaan
aan 't ratelen en de beruchte aanklacht blijft er hangen tot na de noen, als de
burgemeester bevelen geeft om het papier weg te nemen. In buitengewone gevallen
ontstaat ook bij de geringe mens, een gevoel van afkeuring voor alwie zijn plicht
niet doet en iets als afgunst als men ziet dat de ene er beter van afkomt dan de andere.

20 augustus.
Voor twee dagen verklaarden de bladen nog dat er geen de minste waarschijnlijkheid
was voor een inval te Brussel - de burgerwacht had versterkingen gemaakt, enz. En
nu komt er een proclamatie van de burgemeester om de inwoners voor te bereiden
op een mogelijke intocht van het Duitse leger! De scharen zijn doorgebroken en
dreigen alles te overrompelen. Het nieuws doet aan als het gerucht van een watervloed
die komt aanbruisen! Het gevaar dat nog heel ver en afgelegen scheen, dreigt al meer
en is ineens als een werkelijkheid geworden, waarmede wij hier ook zullen af te
rekenen hebben. Men troost zich echter met de zekerheid: dat 't Duitse leger naar
Frankrijk moet, en bij velen heerst de stellige overtuiging: dat wij hier nooit een
Duitse soldaat te zien krijgen!
's Namiddags ga ik zien wat er te Kortrijk gebeurt. Nooit heeft men 't uitzicht van
een stad zo weten veranderen. Alles is stil, geen volk in de straten. Paradeverdriet
en parademoed zijn tenemaal1 verdwenen. Het soldateske der Garde-à-cheval bestaat
niet meer. Zij die verleden week nog blaakten vol heldenmoed, zien nu ernstig en
schijnen verlegen met hun uniform. Op het gelaat der inwoners staat de angst en men
vraagt malkaar wat er gebeuren zal. De zinken platen waarmede men de Duitse
wapenschilden
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aan 't posthotel bedekt had, worden nu weer afgenomen. De nieuwsbladen zijn
uitgevochten zodat er de politie moet tussenkomen. Op het knipje1 van 't vertrek
verneem ik het overlijden van de Paus. Het nieuws deel ik mede op het dorp waar
men zo gewend was aan zegepralen en overwinning, dat men het slechte nieuws niet
geloven wil! Ik vind er onze beenhouwer, twee boeren en de kleermaker in blauwe
kiel en 't driekleurig lint aan de arm, - de uniform der burgerwacht! De mensen zijn
vol onrust en bange verwachting en maken gissingen over 't geen gebeuren gaat.

21 augustus.
Vroeg op en eindelijk besloten sommige dingen van waarde in veiligheid te brengen.
Zoiets is gauwer bedacht dan uitgevoerd; men stelt het zolang mogelijk uit alsof men
daardoor het bestaan van het gevaar wilde verminderen, want 't uitvoeren zelf
onderstelt het bewustzijn en het toegeven aan gevaar. Zijn waarden verbergen, daar
had men wel van gehoord dat men het deed in grootvaders tijd, toen het Schrikbewind
heerste, maar dat wij zelf zoiets zouden doen, daar hadden wij nooit aan geloofd!
Om 4 uur, toen ik op 't punt sta naar Tiegem te fietsen, komt de mare: de Duitsers
zijn reeds in Oudenaarde en komen langs hier naar Kortrijk. Het nieuws maakt hier
zoveel te meer indruk daar het volk van de gemeente naar Oudenaarde in bedevaart
getrokken is! Als bij toverslag verdwijnt overal de vlag van de kerktorens en de
mensen komen mij smeken dat ik de mijne ook van de vlaggestok zou neerhalen!
De pers heeft er zo goed voor gezorgd al de gruwelen der Duitsers aangedikt te
verkondigen, dat er een ware paniek ontstaat onder 't volk bij 't gerucht alleen dat er
Duitse soldaten naderen. Ik word als een roekeloze zot aanzien, omdat ik op de fiets
spring en de Duitsers tegemoet zal rijden als ik naar Tiegem wil. Onderweg ontmoet
ik enige van onze bedevaarders op de terugtocht van Oudenaarde; zij zullen mij
inlichten. Het blijkt dat zij geen enkele soldaat gezien hebben - ginder was men echter
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Op het knipje van 't vertrek: net toen ik wou vertrekken
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volop bezig huizen te sluiten, uithangborden in te halen en niemand was nog op straat
te zien.
De bedevaart zelf bleek in haast en wanorde teruggekeerd; de pastor had het teken
en het voorbeeld gegeven voor de aftocht. Te Tiegem staan de mensen op straat en
zien uit in de richting van Kerkhove en Kaster. Ik breng een bezoek aan onze schilders
en vind de twee familiën bij De Saedeleer vergaderd op het terras. Zij zijn een plan
aan 't beramen om 't land te verlaten! Ik praat het hen uit de kop en doe mijn best er
de moed weer in te brengen -waarop zij dan ook verklaren te zullen thuisblijven. In
't terugkeren verneem ik dat de schoolkinderen in bedevaart gegaan zijn naar Deerlijk
en daar het nieuws vernomen hebben van de Duitsers die in aantocht zijn, hebben
kinderen en nonnen de vlucht genomen over stukken1 en velden, naar huis.
Vandaag voor 't eerst wordt de post opgeschorst2. De Brusselse bladen verschijnen
niet meer. Wij krijgen 't gevoel dat we afgesloten zijn van de wereld en weerloos
aan 't gevaar en de willekeur van de vijand blootgesteld. Op 't dorp is de burgerwacht
ontbonden; als in een duivelslag3 zijn wagens, kettingen en staken4 die de baan
versperren, weggenomen; (waren die dingen er dan niet om Duitsers tegen te houden?)
al de plakbrieven, tot de onschuldigste berichtjes toe, worden losgeweekt en afgerukt...
zonder dat iemand bevel of instructies gegeven of gekregen heeft! Het is een redeloze
vrees, alsof wij allen gingen vermoord worden als er een Duitser ondervinden kan
dat wij ooit van 't Belgisch militair bestuur hebben afgehangen. Tegen de avond komt
een peleton gendarmen op 't dorp - die natuurlijk aanzien worden als Duitsers en
veel mensen op de vlucht drijven. Zij komen met een geheime zending, gaan eten in
't gemeentehuis en vertrekken weer. Later vind ik er twee aan 't poortje van mijn hof5
en ik verneem dat zij daar de wacht moeten houden, met bevel aan te vallen als er
mogelijkheid is. Wij blijven wat praten en scheiden eindelijk met 't gedacht: wordt
er vannacht ge-

1
2
3
4
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stukken: akkers, omgeploegde stukken land
wordt de post opgeschorst: is er geen postuitreiking
in een duivelslag: bij toverslag
staken: palen, balken
hof: tuin
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schoten, dan kan overmorgen het boeltje hier platgebrand liggen! Wij slapen voor 't
eerst zonder licht - op 't aanraden der gendarmen. En er gebeurt niets!

22 augustus.
's Morgens vroeg zijn de gendarmen spoorloos verdwenen en over heel de lange
steenweg is geen levend wezen te bespeuren. Het gewone werk was allang hervat
als ineens de kreet der kinderen opgaat, alsof zij iets verblijdends te verkondigen
hadden: Ze zijn daar! Ze zijn daar!
En inderdaad, 't zijn de Ulanen. 't Eerste zicht wekt een gruw en een ontroering.
Het grijs van hun kleding heeft iets vreemds - 't gelijkt een verschijning van wilde
Indianen. Zij rijden twee en twee langs de steenweg en houden de lansstaf in de hand.
Hun wezens zijn bruin en bezweet onder de helmhoed; zij kijken schichtig op naar
al de vensters - schijnen bevreesd of wantrouwig; en waar zij ons staan zien in de
veranda, glimlachen zij, groeten en wuiven met de hand alsof ze ons wilden gerust
stellen. Dat gebaar herhalen zij aan al de huizen, en daarmede keert plots de stemming
bij de mensen: de vrees verandert in nieuwsgierigheid en vertrouwelijke vriendschap.
(In 't menselijk gemoed liggen die twee gevoelens dicht bij elkaar, spruiten zelfs 't
ene uit het andere!) Op 't dorp waren ook de slagvensters1 gesloten, de deuren dicht,
de uithangborden weg, maar nu komen de herbergiers vanzelfs buiten en reiken de
soldaten een volle pint bier. 't Is voor iedereen een aangename verrassing en elk om
ter meest, wil zich inschikkelijk tonen - de vaderlandsliefde schijnt er een ogenblik
bij vergeten en de haat ook die men in de pers tegen de Duitsers had aangekweekt;
want nu blijkt het niet dat die vriendelijke soldaten zulke booswichten zijn.
Als ik op de dorpsplaats kom, is er zoveel volk bijeengestroomd - in plaats van
weggevlucht! - dat de laatste der 12 Ulanen zich gedurig moet omkeren en met de
lans gebaren maken, naar de fietsers vooral: dat men niet volgen mag. De burgers
doen hun bevindingen uiteen en over 't

1

slagvensters: buitenblinden
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algemeen is 't een stille opgetogenheid in de stemming daar al die vrees ongegrond
was; men is enigszins preus1 omdat het dorp door een eerste bezoek van Duitsers
vereerd werd; 't is iets alsof Barnum hier ware voorbijgegaan.
Ik ga verder, sla de hoek om en bij 't huis van Pastor Verriest staan de twaalf
Ulanen nog, als ik dacht dat ze reeds in Vichte waren! Ik kom nader in de bende
nieuwsgierigen die van alle kanten komen toegelopen en zie Pastor Verriest met een
kasje2 sigaren onder de arm en de meid, met nog andere meisjes die uit het huis van
de pastor komen gelopen elk met twee flessen wijn in de hand die zij aan de soldaten
overreiken. De pastor spreekt de soldaten aan in 't Duits en doet hun de aanbeveling:
onze gemeente te sparen. Hij wil door vriendelijkheid het hele leger bewilligen om
hem zelf en het dorp indachtig te zijn. De ‘geste’3 van Verriest wordt door de
omstaanders niet in de goede zin opgenomen - er zijn mensen die hun gezond oordeel
bewaren in gelijk welke omstandigheid. Een boerke die ziet dat de pastor sigaren en
wijn geeft aan Duitse soldaten, roept spottend: ‘Dat is om er de moed in te houden
als ze onze jongens moeten doodschieten!’ - ‘Als ze maar de tijd hebben hun fles uit
te drinken!’ roept een andere. De Ulanen trekken verder en blijven noenmalen4 in de
herberg ‘'t Hoge’. Twee ervan keren dan terug waarvan een, de gekende
zeisenkoopman is der streek en die ook enkele mensen aanspreekt als kennissen. Een
dus van die menigvuldige spionnen die hier onder voorwendsel van koopmanschap,
het land doorkruisten en de wegen leerden kennen. De onze hier, had drie jaar in
Vichte verbleven.
Neen, het zijn deze keer geen ijdele woorden; bij 't zien van die vreemde soldaten,
krijgt men voor 't eerst en wel waarachtig 't gevoel der verontwaardiging en de wrok
omdat de ... Vaderlandse bodem beweldigd5 is!
De achtermiddag gaat kalm voorbij en wij worden niets meer gewaar. De inwoners
die zich bij de inval der Duitsers, aan huiszoeking, roof, moord en brand verwacht
hadden, staan nu onthutst en vragen zich af: is 't maar dàt! Het
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preus: trots
kasje: kistje
‘geste’: gebaar
noenmalen: middagmalen
beweldigd: overweldigd
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schijnt dat sommigen het betreuren dat de namiddag zo banaal verloopt, alsof er niets
gebeurd ware. In de avond wandel ik alleen langs de steenweg en ontmoet een Ulaan
die van Kortrijk terugkeert. Hij groet en als ik zijn groet beantwoord heb, houdt hij
zijn paard stil en begint ineens op vertrouwelijke toon te spreken. ‘Kameraden all
Tod!’ zegt hij. Ik zie dat hij aangedaan is en weent. Het is aan de val van zijn paard
te wijten dat hij zelf ontsnapt is. Het dier is inderdaad besmeurd en de jongen ziet er
zelf onttakeld uit; hij heeft zijn lans en helm verloren en moet zijn mannen vervoegen
te... Geraardsbergen! Hij en zijn paard zijn om 't even afgemat en nu moet hij door
de nacht, over een vreemde streek, uren ver, de weg zoeken. Ik durf hem het voorstel
niet doen hier te blijven vernachten, maar stel hem gerust met te zeggen: dat hem
nergens enig kwaad zal geschieden. Hij vertrekt op zijn hinkend peerd en herhaalt
nog in vertwijfeling: Kameraden all Tod! Hij is een heel tengere jongen, ten hoogste
19 jaar oud!
De dorpelingen verwachten alle slag1 vreselijke dingen voor de nacht...

23 augustus.
De spanning blijft in de lucht en 't feit dat de streek openstaat voor de vijandelijke
troepen, geeft de mensen 't gevoel dat ze weerloos overgeleverd zijn en wij allen het
zullen te ontgelden krijgen om 't geen er gister in Kortrijk gebeurd is.
In de namiddag komen opnieuw verkenners voorbij en zij ook rijden haastig door
't dorp zonder naar iemand om te zien. Men zit gedurig op de uitkijk over de steenweg
om iets te zien opdagen; de kinders vooral hebben er pret in; - 't is alsof er verklede
ruiters voorbij reden, die ergens aan een feeststoet of cavalcade moeten deelnemen.
Ik krijg het bezoek van een vriend uit Kortrijk die gister toevallig het gevecht der
verkenners bijgewoond heeft. En naar zijn zeggen, moet het de moeite waard geweest
zijn voor iemand die 't gezien heeft - recht iets om te beschrijven! Sommige
bijzonderheden zijn tekenend! Er waren

1
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een 50-tal Franse Dragonders in Kortrijk die verwittigd werden dat er Duitse
verkenners in aantocht waren. Vol geestdrift trokken zij erop los. De ontmoeting had
plaats in de meersen langs de kant van de Pottelberg. Een fel geweervuur en een
verwarde vlucht. Drie, vier Ulanen waren gevallen, andere verdoken zich in een
gracht, - één schoot zich voor de kop om niet gevangen te worden! De Dragonders
kropen er over handen en voeten naartoe en schoten. Een sprong recht en riep in
Franse vervoering; J'en ai tué un, on peut me tuer aussi! Hij stormt op de vijand los
die recht sprong en de armen in de lucht stak om zich over te geven. Er moet een
pakkend toneel plaats gehad hebben in een donkere schuur, waar twee Ulanen de
geest gaven, uitgestrekt op wat stro. Maar 't bijzonderste is 't geen er gebeurd is met
de Ulaan die krijgsgevangen werd. Men had hem voorzeker wijs gemaakt: dat al wie
krijgsgevangen genomen werd, zou doodgeschoten worden, want 't eerste dat hij
deed, was in vertwijfeling uitroepen: Nicht schiessen!! De Ulaan kende geen Frans
en de Dragonder geen Duits zodat heel het toneel plaats greep met geweldige gebaren
en veel luid geroep waarvan de een noch de ander iets begreep. De uitbundige
Fransman dubde er echter geen ogenblik aan en om zijn man gerust te stellen van
zijn vrees ... vliegt hij hem aan de hals en zoent hem! De Ulaan doet teken dat hij
stikt van dorst en in haast worden hem uit de nabijgelegen herberg ... boterhammen
gehaald en bier. Men stopt hem het brood in de mond, giet hem het bier op, omdat
hij zich niet verhelpen kan met de handen die op zijn rug gebonden zijn! En als dat
afgelopen is en de Dragonder zowel als de Ulaan hun dorst gelest hebben aan
menigvuldige pinten bier, komen die twee gearmd de stad in en zingen samen
luidkeels ... de Marseillaise! Andere Dragonders brengen een Ulaan binnen met de
koord om de hals, zwaaien een Duitse helm en een lans zegevierend in de lucht en
leiden hun ‘krijgsgevangene’ triomfantelijk naar... 't politiebureel, vandaar naar 't
gevang, naar 't Stadhuis, naar de Staf der burgerwacht, maar men wil er nergens van
weten en de gevangenen worden eindelijk in de trein gestopt en medegevoerd naar
Frankrijk. De stad was blijkbaar bang voor de ver-
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antwoordelijkheid en wil geen krijgsgevangenen herbergen.
Andere sappige bijzonderheden kwamen wel voor bij die gebeurtenis, maar ik heb
ze enkel van horen zeggen, durf ze derhalve niet voortvertellen. Bij de
krijgsgevangenen was ook een zekere graaf von Schwerin die er niet toe besluiten
kon, zijn degen, (een paradewapen van waarde dat hij van de Keizer zelf ontvangen
had), aan een Franse soldaat af te geven. Men dwong er hem echter toe en de
Fransman beloofde hem ridderlijk: de degen terug te geven na de oorlog!
Waar er verkenners zijn, is altijd een leger in aantocht, en zo vernemen wij laat
in de avond dat er aanzienlijke troepen aangekomen zijn te Berchem, Kerkhove,
Ruien, Avelgem - over al de gemeenten langs de Schelde, beneden Oudenaarde en
Ronse. Een leger op weg naar Doornik, om langs daar in Frankrijk te komen. Wij
wisten zo weinig wat een leger te betekenen had in zijn bewegingen, toen we dachten
dat een half miljoen soldaten langs een en dezelfde baan, ergens over Namen, Dinant,
zou naar Frankrijk trekken! Wij wisten niet hoe de troepen zich moeten openplooien
en alle laterale banen die in één richting lopen, moeten benuttigen en grote omwegen
doen om op de kortste tijd ergens aan te komen en een frontlijn te bezetten. Dat wij
er hier op de streek van zouden bevrijd blijven behoort voortaan tot de illusies... Te
Avelgem, zegt men, stromen de straten vol soldaten; zij doen aankopen in winkels
en requireren1 bij de boeren. Zij slaan er een kamp op om te vernachten; stellen
mitrailleusen op de spoorbaan... waar een trein met Franse soldaten, uit de richting
Herseaux, verwacht wordt! De bomen langs de steenweg van Outrijve worden
afgezaagd en over de baan gelegd; de grote spinnerij van een Franse firma, wordt
onderzocht en alles omver gegooid. De burgers verkeren in angst en men verwacht
een veldslag hier ter plaats. De meisjes van lichte zeden echter, zien er geen erg in,
en aangezet door de aantrekkelijkheid der vreemde uniformen en door de aanminnige
glimlach der blonde Germanen,

1

requireren: eisen op
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wagen zij zich tot in het kamp - enkel belust op plezier. Zij worden er dan ook
vriendelijk onthaald, krijgen druiven, juwelen en mogen zich neervleien op het stro,
op de schoot der soldaten. Meisjes over 't algemeen hebben een vreemde opvatting
van vaderlandsliefde; zij redeneren niet en geven maar toe aan de spontane
opwellingen van haar gemoed. Men vertelt dat er zelfs vele de nacht in het kamp
overgebracht hebben en dat de moeders erdoor gevleid schenen als haar dochters
zoveel bijval genoten bij de... officieren! Over 't algemeen ook is er niemand die de
Duitsers als vijanden beschouwt - dit gevoel schijnt bij 't merendeel der Belgen niet
of heel slecht ontwikkeld - en wij kennen geen verschil tussen vriend of vijand waar
't een vreemde krijger betreft. Men laat zich vervoeren door nieuwsgierigheid en
velen zijn preus als ze vertellen mogen: dat ze met een overheid1 een paar woorden
Duits gesproken hebben. Inlichtingen geeft men zelfs eer men er naar gevraagd wordt
en iedereen is zijn buurman voor, waar men de soldaten een dienst kan bewijzen.
Weken lang kondigden de bladen af dat men zich vooral en op doodstraf weerhouden
moest de weg te wijzen of inlichtingen te geven. Men had opzettelijk de mijlpalen
doen verdwijnen en de opschriften der wegwijzers, met namen en afstanden,
uitgeschilderd; nu de Duitse soldaten pas verschenen zijn, zoekt men hoe zich bij de
vijand verdienstelijk te maken! Niemand denkt erover na, men is ontroerd, men is
opgewonden, uit zijn gewone schik, aangetrokken door de verschijning der vreemde
uniformen die de angst hebben doen veranderen in voorkomendheid.
Wij zitten hier dus op een uurtje afstand van dat hele leger en toch slapen wij de
nacht door, gerust.

24 augustus.
Een fatale dag! 's Morgens zouden de gewone bezigheden hervat worden ware 't niet
dat een ongewoon gerucht de aandacht trekt. Ginder beneden de Kluisberg, over heel
de lijn van de Schelde, gaat er een aanhoudende
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rommeling als van zwaar rotsende1 voertuigen, maar het houdt aan zonder
onderbreken, altijd even sterk. Met de verrekijker merk ik op de steenweg te Avelgem
een drukke beweging, iets dat traag voortschuift, zonder einde of begin. Gauw op
de fiets en, niettegenstaande alle waarschuwing, gaan zien wat er gaande is. Met de
eerste klaarte van de dag zijn de troepen die te Avelgem vernacht hebben, reeds
vertrokken, maar nu komen er in één en dezelfde optocht, altijd maar andere en
nieuwe troepen voorbij! Ruiterij, voetvolk, artillerie, ambulantie en zware
motorwagens met allerhande vrachtgoed. Heel die menigte in 't zelfde eentonig grijs,
zonder een stipje kleur of flikkering van gouden versiersel. Het doet aan als een horde
strijders uit barbaarse tijden; met niets van het romantisch-decoratieve waarin men
zich een leger voorstelt - wapperende vanen, schitterende kleuren, blanke wapenen
en gouden epauletten! Men krijgt de indruk dat alle opsmuk en parade hier opzettelijk
vermeden werd om alleen met wetenschappelijke nauwkeurigheid, datgene aan te
wenden wat voordelig is om met moderne zin, het vernielingswerk te gaan oefenen.
De optrekkende soldaten zien er vermoeid uit, maar zij zingen op stapmaat liederen
met ongewone keelklanken. De burgers staan er verpaft op te kijken, getroffen door
het schouwspel van die ontzaglijke macht welke vooruitstuwt als een stroom. De
kanonnen doen de grond daveren en de ijzeren caissons2 maken een oorverdovend
gedruis op de kasseien3. De optocht duurt aanhoudend voort van 6 uur tot 11 uur. En
men vertelt dat over al de gelijklopende banen in dezelfde richting, van weerkanten4
de Schelde, er evenveel manschappen voorbijtrekken. Nadat de laatste soldaat van
de gemeente verdwenen is, blijft er onder de bewoners iets als een bange ontzetting,
een gruw; men heeft er nu eerst enig besef van wat een leger moet zijn en in 't stille
stelt men de vraag: wat zal er met ons gebeuren als dàt langs hier terugkeert?!
De stilte van de namiddag vormt een sterk contrast met de drukte en de beroering
die ik te morgen heb bijgewoond.
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caissons: munitiewagens
kasseien: straatstenen
van weerkanten: aan weerskanten van
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Ik zit hier vóór mijn breed raam dees regelen neer te pennen en overal waar ik
heenschouw, vind ik niets dat me eraan herinnert of enig teken heeft achtergelaten.
Men moet zich geweld aandoen om te geloven dat hier in de streek een leger voorbij
is getrokken of nog kan voorbijtrekken. De ambachtslieden die erop uit zijn maandag
te vieren en overal een gelegenheid zien om van hun werk af te blijven, betreuren
het dat er in de namiddag niets te bekijken valt. Ik ben de dingen nog aan 't
bemijmeren als mijn aandacht gewekt wordt door enige mensen die ginder ver, de
berg te Tiegem beneden komen gestormd. Evengauw komen er nog andere, langs
alle wegen en wegeltjes die de berg neerlopen, uit de richting van Avelgem en
Waarmaarde, die ook vluchten, voorbij, in westelijke richting. Er moet ginder iets
gaande zijn. Op de velden zie ik de landlieden aan 't werk die in der haast een woord
vernemen van de vluchtelingen, hun gereedschap neerwerpen en ook aan 't lopen
gaan. Er moet voorzeker iets gebeurd zijn! Ik kom buiten en roep op een meisje die
ook het werk heeft laten steken en naar huis loopt. Zonder in te houden schreeuwt
ze zo hard als 't maar kan: ‘Al de mannen van 18 tot 50 jaar worden opgepakt en
moeten mee gaan vechten met de Duitsers!’ Mijn eerste gevoel is om hartelijk te
lachen; wie mag er die formidabele klucht uitgevonden hebben?! Ik keer weer bij
mijn venster en zie: de boevers1 laten paarden en ploeg in de brand2 en lopen barvoets
over stukken en velden, 't land af! Altijd nieuwe vluchters komen uit dezelfde richting
en verdwijnen westwaards. Ik spoed mij naar 't dorp om er meer van te vernemen.
Hier echter is 't al op zijn ergst! Ik zie niets dan huilende vrouwen die hun man
aanzetten om gauw te vluchten en het eenbaarlijk3 gekerm met de herhaalde klacht:
‘Ze nemen iedereen mee!’ Ik tracht om van iemand juist bescheid te krijgen; ik lach
hen uit, maar het pakt niet en men bekijkt mij alsof ik zot was en op ongelegen stond
met kluchten afkom. Er wordt geld gegeven en eten ingepakt, haastig afscheid
genomen en het huilen en jammerklagen herneemt.
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Sommige jonggehuwde vrouwen vallen in bezwijming; mannen bij wie de schrik in
de benen zinkt en niet weg kunnen, stoppen zich in bed en gebaren4 zich ziek en
stervend!
Kom, dat moet ophouden of er zullen ongelukken gebeuren! Ik vermoed dat enige
dronkaards te Rugge, misschien iets verkeerds gedaan hebben en dat de soldaten om
zich te wreken, er een aantal hebben mee genomen? Een algemene lichting van
mannen tussen 18 en 50 jaar, 't is onmogelijk en te zot om te geloven! En toch krijg
ik iets als een schok in 't gemoed - als het toch waar was?! kon men iets gruwelijker
uitdenken dan ons, weerloze mensen, gebonden mee te nemen om op ons eigen volk
te gaan schieten?! Men gelooft het niet en toch staat men er verpaft en vergruwd1
bij. Zolang het maar ‘gezegd’ werd, slaat het niet in, maar 't ‘zien’ van heel de
bevolking die op de vlucht gaat, maakt een verschrikkelijke indruk. Ik spreek nog
altijd mijn twijfel uit om mezelf en de omstaanders te overtuigen dat 't verzonnen is,
dat 't strijdt tegen het volkenrecht, dat 't onuitvoerbaar is... enz. Maar de mensen
geloven niet meer aan 't geen recht of onrecht heet -ze hebben gehoord dat àlles
mogelijk en alles toegelaten is.
De pastor, de burgemeester, de dokter, al de notabelen staan om 't even verslagen
en besluiteloos - gereed ook om maatregelen te nemen en zich niet te laten pakken!
Ge moet de wezens zien van de anders onverroerbare kalme mensen! Dat het nù juist
gebeurt als te morgen dat leger voorbij is gegaan, versterkt bij sommigen nog de
waarschijnlijkheid van het akelige nieuws. Langs de straat ontmoet ik een vrouw
met twee kinderen die van Avelgem komt - zij moet er dus alles van weten, want
van ginder uit is de vlucht begonnen! - ‘Zie, mijnheer,’ zegt ze kermend, ‘ik moet
het niet erger maken dan het is - maar, de vader van die knaap hier, is uit de handen
der soldaten gevlucht, ze wilden de jongens ook meenemen, en ik ben er mee
weggelopen! Twee mannen zijn reeds voor de kop geschoten2 omdat ze niet mee
wilden en ... waar de mannen weg-

4
1
2

gebaren: veinzen
vergruwd: met een gevoel van afschuw, van afgrijzen
voor de kop geschoten: neergeschoten, gefusilleerd
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gevlucht zijn, vermoorden ze wijf en kinderen!’ Ja, dan zijn we er voorzeker allemaal
aan! Een andere komt bij en vertelt dat men benden mannen gezien heeft
aaneengebonden met ketenen! ‘Vlucht, vlucht!’ wordt er langs alle kanten geroepen.
Ik neem een besluit; er is niets anders te doen dan haastig naar Kortrijk te rijden om
inlichtingen. We zitten hier in een verlaten hoek waar de wereld vergaan kan zonder
wij er iets van te weten komen. Daar zal ik de waarheid vernemen en desnoods de
overheid verwittigen dat ze maatregelen voorschrijve. In een uur ben ik terug om de
mensen gerust te stellen. Is er waarlijk gevaar, ik ben in elk geval uit de greep. Ik
zet uit en al wie nog gebleven is, meent nu dat het ernstig wordt en gaat ook aan 't
lopen. Enkele jonge kerels verstouten zich om met hun fiets tussen de benen, op de
steenweg te wachten ... tot ze de Duitsers zien afkomen. De grote menigte is echter
sedert lang verdwenen. Overal waar ik voorbij kom, zie ik over 't blakke1 land, kerels
aan 't lopen en peerden die alleen gelaten, op het veld staan. Ik vind langs de steenweg
een groepje vrouwen aan 't praten, die me waarschuwen. Aan 't barreel van de
ijzerenweg die dwars over de straat loopt, staan twee Ulanen, de ene te peerd, de
andere te voet. Een vrouw beweert dat ze daar wacht houden en niemand doorlaten,
- dat de ene in Vichte zijn peerd van onder zich werd doodgeschoten en hij daar staat
om een fiets te bemachtigen. Ik voel weinig lust om hem de mijne af te leveren; het
te wagen langs daar door te komen ware gevaarlijk - dan maar de reis naar Kortrijk
opgeven en afwachten wat er van komt. Teruggekeerd zie ik niets dan ontstelde
vrouwen, geen enkele weerbare man is nog op 't dorp; er zijn nog geen Duitsers
geweest om iemand te pakken! Een vrouw beweert dat het leger in Doornik en Mons
teruggeslagen is en dat ze, om zich te wreken, al het volk hier meenemen om vooraan
in hun rangen te plaatsen. De nieuwsbladen hebben inderdaad meer van zulke
handeling gesproken... en het kanon buldert inderdaad in de aangewezen richting!
Men mag zich dus aan het ergste verwachten, en die weggevlucht zijn, hebben
misschien geen
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blakke: vlakke en blote
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ongelijk? Er volgen drie volle uren van onzekerheid en bange afwachting. Ik mag
zeggen dat het de ergste waren die ik ooit beleefd heb! Elke voorbijganger (die
zeldzaam werden als een wonder) werd aangesproken en uitgevraagd en altijd luiden
de berichten tegenstrijdig - 't zijn allen mensen die beweren het gevaar te ontvluchten.
Langs de steenweg is er nog altijd niets te bespeuren.
Terwijl ik thuis zit, wordt er echter op de dorpsplaats verteld dat de soldaten bij
mij opzoekingen doen om mij te vangen! Drie heren in burgerkledij komen aangestapt;
een van de drie houdt een wit ding in de hand - 't geen aanzien wordt als een lijst om
de namen op te nemen. Het zijn beambten! Het blijken echter ook vluchtelingen te
zijn en het witte ding is een zakdoek, waarmede de heer zijn zweet afdroogt! Eindelijk,
tegen de avond, komt een kerel die opzettelijk is gaan zien naar Avelgem om bescheid.
- ‘Zie, mijnheer,’ zegt hij, ‘ik waagde er niet veel bij en wilde weten of 't waar was
't geen men overal vertelt - en er is niets van! De soldaten zitten er zelf verlegen mede
dat iedereen alzo op de vlucht gaat. Ze roepen en wenken de mensen terug, maar dan
lopen ze nog veel harder. Er is absoluut niemand meegenomen met 't leger, tenzij
drie dronken steenbakkers die de soldaten bespot hadden. Ze hebben ze alle drie
gebonden en doen voorop gaan, enige uren ver, tot ze nuchter geworden waren. Maar
overal waar men die mannen heeft zien opstappen is er de schrik ingekomen en 't
nieuws heeft zich alzo verspreid.’ Er valt mij een zware last van 't gemoed en we
halen diep adem om de angst weg te blazen. Eindelijk hebben we zekerheid en we
gaan naar 't dorp om 't nieuws te verkondigen en er 't uitwerksel van te zien. Van alle
kanten komen er mannen te voorschijn - als mollen uit de grond beginnen ze op te
duiken! Gelukkiglijk is 't reeds zover donker dat men hun vrees en schaamte niet
meer merken kan. Nu reeds wil niemand geweten hebben of bekennen dat hij bang
is geweest. Velen beproeven het te loochenen dat ze gevlucht zijn!
Nood en vreugde zijn twee dingen die mensen samen brengen; men moet zijn
gemoed lucht geven, zijn aandoeningen mededelen. Tot laat in de avond was er ver-
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gadering vóór de deur van 't gemeentehuis. Parochianen1 die anders nooit uitkijken
als er op straat iets gebeurt, komen nu ook bij. Er is een algemene ontspanning onder
de menigte. Het tragische is geweken en het komische komt in de plaats. Langs alle
kanten worden boden uitgezonden om de vluchters te roepen en de boden komen
terug met de mare2: dat 't merendeel zich gescholen houdt in de bossen zonder 't
goede nieuws te willen geloven. ‘Gij zijt een jonge guit’, hadden ze gezegd, ‘ge wilt
ons vasthebben; de notaris is een gedaagde man en die is nog verderop!’ Anderen
die terugkeren, vertellen de gekste gebeurtenissen. In de aardappelvelden, in de beten,
in de grachten overal, maar bijzonderlijk in de bossen krielt het van mensen! En men
hoort er geen takje ritselen, zo stil houden zij zich! Anderen hebben een schuilplaats
gezocht in de koornschoven op 't veld en zullen daar de nacht overbrengen. 't Slechtst
staat het met dezen die per fiets weggevlucht zijn - men kan ze niet inhalen en de
vrees loopt dat er wel zijn die zich in hun angst bij 't Franse leger zullen aangemeld
hebben als vrijwilliger! Altijd nieuwe voorvallen komen aan de dag en men heeft er
een wreed behagen in de stoffers3 en stouteriks4 te beschamen. Veldwachters,
schoolmeesters, pastors en kosters - alwie 't voorbeeld moeten geven van bedaardheid,
hebben zich laten vangen door vrees.
Men noemt ze bij naam dezen die zich in de aalkelder5 hebben gestopt, in
waterleidingen waar de ratten over hun wezen liepen zonder dat men zich roeren
kon! Men vertelt van iemand die zich in een kast heeft laten nagelen; anderen zijn
op de loop gegaan met een hesp en een brood aan de hals. Een boerenzoon heeft de
koffer ingestampt om aan geld te kunnen. Een boer heeft zich in een bussel6 stro doen
binden en omdat hij zich nog onveilig waande, zó aan 't lopen gegaan! Een voorname
heer van 't dorp heeft zich onder een ashoop begraven, denkend dat niemand het wist
... en nu heeft zijn meid het uitgebracht! Het is zonder einde
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Parochianen: dorpsgenoten
mare: nieuws
stoffers: opscheppers, bluffers
stouteriks: zij die altijd haantje-de-voorste waren, onverschrokkenen
aalkelder: grote aalput
bussel: bundel
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en lang nog weerklinkt het onbedaarlijk lachen onder de aanwezigen. En toch blijft
er, diep in 't gemoed iets over van de gruw; men voelt zich alsof men lang en
zenuwachtig geweend heeft, - geschokt vanbinnen. Men mag wel gerustgesteld zijn,
er blijft toch een akelig gevoel. Ons gemoed is als een watervlak: als er een steen in
geworpen werd, moet het zijn tijd duren eer de rimpeling is uitgekrinkeld en 't
oppervlak weer rustig wordt. De slaap zal nu wel alles in orde brengen.

25 augustus.
Er is geen speur1 van beroering meer in de lucht en de nieuwe dag is vol zonneschijn.
Enkele vluchtelingen, die in de bossen of op 't veld vernacht hebben, komen stil en
beteuterd naar huis, bang dat iemand hen zien zal. Zo komt onze bejaarde notaris
terug, steekt zijn hoofd achter 't hoekje, dwarst in drie schreden de straat en wipt
binnen. En toch heeft het iemand gezien! Kwatongen die met hem gevlucht zijn,
vertellen verder bovendien, dat hij op zijn tocht aangesproken werd door een vrouw
die haar verwondering wilde betuigen. ‘Maar meneer toch, aan uw ouderdom is 't
immers niet nodig te vluchten?’ Waarop hij zou geantwoord hebben:‘'t En staat op
mijn aangezicht niet geschreven!’ Als hij aan het uiteinde van een bos gekomen,
weer in 't open veld stond, zuchtte hij, keek rond en zegde: ‘En waar nù naartoe?!’
Dat woord zal historisch blijven op de gemeente!
't Is 't moment nu om op nieuws uit te gaan en te vernemen wat er op de omliggende
gemeenten is gebeurd! Bij nader onderzoek echter, schijnt het geval ontzettende
afmetingen genomen te hebben. 't Gerucht is ontstaan, men weet nog niet goed op
welke plaats en het loopt nu nog, als een vuurstreep voort, altijd voort! Waar er tien
vluchtelingen aankomen, drijven zij er honderd mede en het breidt zich altijd uit.
Hier op de streek heeft men zich bijzonder verscholen in de bossen van Wortegem
en Waregem. Hoe spijtig dat ik die nacht niet heb kunnen meemaken onder de tronken2
- daar moet iets te vernemen geweest zijn!
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speur: spoor
tronken: struiken

Stijn Streuvels, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

92
Velen ook hebben in de schoven geslapen en in de beetvelden1. De drang naar behoud
uitte zich juist gelijk bij een schipbreuk. Er zijn gevallen waar men gevochten heeft
om een schuilplaats en wel om die schuilplaats voor zich alleen te behouden! Of het
helpen zou met zich te verduiken2, daar dacht niemand aan; men gaf enkel toe aan
de spontane vrees en zocht zich onvindbaar te maken. Op grote gemeenten, waar er
geen kwestie was van vluchten, heeft men zich bij-benden in de beek gaan verduiken
en lis en riet over 't hoofd getrokken! In beirputten3, onder mest, houtmijten en stro;
de duikers4 en waterleiding5 zaten opgepropt zodat er geen enkele meer bij kon. In
de fabriekschouwen zaten mensen de een boven de anderen, en, - o wonder! - op
rang en stand werd geen acht meer gegeven; heren en bazen betwistten te vergeefs
een goede schuilplaats met hun eigen werkvolk. 't Wordt, uit de hoogte beschouwd,
een gebeurtenis van belang en de Vlaming, die voor alles gauw een naam weet, heet
het: de Vliegende Maandag. Wat een prachtig onderwerp, voor een Breughel om
zoiets, met al zijn bijzonderheden uit te voeren in een weids panorama! Wij zullen
er in alle geval nog lange tijd over horen.
In de namiddag zitten wij, met enige geburen, op onze observatiepost. Dat is een
verhevenheid hier rechtover 't huis, waar wij heel de streek overschouwen, tot boven
Doornik en waar men nu heel goed, in die richting, de kanonslagen hoort. Het leger
dat we hebben zien optrekken, is er reeds aan 't vechten. Die zware slagen wekken
nu een vreemd gevoel van ontzetting. Omdat wij echter nooit kanonschoten hoorden
tenzij bij feestelijkheden, moeten wij ons geweld aandoen om die verbinding van
gedachten los te krijgen en er het tragische voor in de plaats stellen. 't Gevaar van
oorlog voor deze streek hier, schijnt geweken en de mensen beginnen weer vrij te
ademen.

26 augustus.
Vandaag reeds worden wij de uitwerksels6 gewaar van 't geen er in 't zuiden aan gang
is. Hele benden vluchte-
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beetvelden: bietenvelden
verduiken: verbergen
beirputten: aalputten
duikers: kokers onder kleine bruggen
waterleiding: buizen van waterafvoer
uitwerksels: gevolgen, resultaten
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lingen komen naar onze streek over. Nu zijn 't geen mannen gedreven door een vals
gerucht, 't zijn hele huisgezinnen - vrouwen met kinderen, zwaar beladen met al hun
gerief. Wagentjes, sjezen, rijtuigen, karren, van alles. Ik heb een man aangesproken
die van Blandin komt, uit de Walenstreek, met een driewielkar waar twee koetjes
aan gespannen zijn en waarop zijn vrouw en kinderen zitten met heel hun huisraad.
't Gelijkt een van die bonte optochten gelijk wij er afgebeeld gezien hebben - zichten
uit de Balkanoorlog. Om 't gevoel nog ellendiger te maken, is 't weder omgeslagen
en begint het te regenen. Ik krijg lust om naar Kortrijk te gaan zien wat daar gebeurt.
Onderweg word ik gewaar, door plakbrieven die overal uithangen, dat het op
doodsgevaar verboden is zich per fiets langs de baan te begeven! Ba! zou 't wel zo
erg gemeend zijn? Ik rijd maar door en merk inderdaad dat de mensen mij overal
vreemd bezien. ‘'t Is een Duits!’ hoor ik achter de rug. Geen enkele fietser te zien!
Ik rijd toch door; ontmoet geen soldaten; niets dan lijnvissers langs de vaart. Kortrijk
is doods en verlaten; alhoewel hier nog geen Duitsers in de stad kwamen, schijnen
de mensen bevreesd en ongerust alsof er iets ophanden ware. Ik spreek enkele
vrienden, schaf mij de dagbladen aan die er te krijgen zijn en waag de terugtocht...
op gevaar van omver geschoten te worden! Het regenweer wekt een treurig gevoel
met de vrees voor een winter vol rampen en ellende. De beroering begint van haar
romantisme te verliezen.
Over 't geval van de Vliegende Maandag komen nog altijd nieuwe bijzonderheden.
Nu weet men stellig te verzekeren dat 't gerucht ontstaan is te Denderleeuw, waar
inderdaad enkele mannen door Duitse troepen werden medegenomen. Vandaar heeft
de paniek zich langs hier uitgebreid en gister nog, was men aan 't lopen langs de
streek van Dottignies, St. Leger, Herseaux! Vluchtelingen zijn aangekomen te
Avelgem waar zij vernemen konden: dat de rampmare1 haar ringloop genomen had
en eindigen kwam bij 't begin!
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rampmare: ongelukstijding
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27 augustus.
Wij zijn afgesloten van de wereld. Treinen, tram, telefoon, telegraaf, alles heeft
opgehouden te bestaan. Wij voelen ons gelijk in de middeleeuwen! Waar men vroeger
om de minste vertraging korzelig werd; om de minste fout een aanklacht durfde
indienen, staan we nu gelaten in gedwongen berusting. Wrede geruchten doen de
ronde: dorpen worden platgebrand, de bevolking uitgemoord en hier blijft alles zijn
zelfde uitzicht bewaren - buiten dat het verkeer geschorst is en men in plaats van
pleziertochtjes, schamele vluchtelingen ziet langs de baan. Al wie maar in 't zicht
komt, wordt aangesproken en uitgevraagd, want men is beangst om de lotgevallen
der ongelukkigen te vernemen. Men maakt de bedenking: dat de kansen in oorlogstijd,
kwalijk verdeeld zijn! Waar sommige lieden alles verloren hebben, en zonder enige
uitkomst, ronddompelen1 moeten, leven wij hier voorlopig ongestoord en houden tot
in de minste kleinigheden aan onze gewoonten en levensbehoeften. Wie weet echter
hoe lang het nog duurt eer wij onze beurt krijgen? En toch gaat alles zijn gang alsof
eerstdaags alles weer zijn gewone plooi zou terugkrijgen. De dommeling2 van het
kanon herinnert ons aan de werkelijkheid van de toestand.

28 augustus.
Ik bewonder de landman die met zijn peerden uitzet 's morgens vroeg en heel de dag
werkt, alsof zijn bezigheid het enige belangrijke ware op heel de wereld. Hij is een
flinke, jonge kerel die toekomend jaar eerst soldaat moet worden. Hoe zou hij denken
over de gebeurtenissen en 't geen hem te wachten staat? Hij fluit er lustig op los en
wendt de ogen niet van zijn peerden, zelfs niet als er bij hoge zeldzaamheid, een
militaire auto voorbijsnort. Ik zelf kan het hier in die bedriegelijke rust, moeilijk
uithouden, en niettegenstaande het verbod - of wellicht om het verbod? - word ik
bekoord door de fiets. Ik ontmoet een auto met Duitse officieren, kan me echter
bijtijds uit de voeten
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maken. Een uur later hoor ik echter dat diezelfde officieren een briefdrager zijn fiets
en zijn brieventas hebben afgenomen. 't Is waaghalzerij en ik haast me huiswaarts.
Hier hoog hoort men weer duidelijk het kanon; de kinderen echter zijn uitgelaten
vrolijk en de bloemen geuren rond de woning.

29 augustus.
Vandaag is het kanongebulder bovenmate geweldig. De zware slagen onderscheidt
men duidelijk uit een donderende rommeling die aanhoudt. En de slagen volgen
elkander op, verschillende per minuut en soms drie, vier t' enegader1. Het gerucht
dringt tot binnen in huis en doet soms de ruiten daveren, en de grond dreunen.
Naarmate het later op de dag wordt, schijnen de slagen feller, alsof het gerucht
naderde. Tegen de avond komen de mensen van 't dorp, die heel de dag kalm aan de
bezigheid waren, hier op de hoogte om te luisteren en met de verwachting iets te
zullen zien aan de einder. Men zegt dat het schieten gebeurt te Péronne en Bapaume?
- De Duitsers zijn dus reeds vrij ver in Frankrijk gedrongen.

30 augustus.
De zondag is nu niet meer zoals vroeger, de grote afwisseling in de reeks wekedagen,
waarop men aan uitgang denkt en aan verzet. Al die dingen zijn als vanzelfs
achtergebleven, - men houdt zich stil thuis, verlaan2 in de nieuwsbladen. Tabak en
sigaren komen er alleen nog bij te pas. Sedert de oorlog begonnen is, wordt er geen
muziek meer gemaakt; men heeft er geen lust toe - elke muzikale toon is als een
wanklank die de ernst komt storen der heersende stemming. Men schaamt zich muziek
te laten horen als er op straat mensen voorbijgaan, die misschien hun zoon of hun
man in 't leger hebben. Alles ten andere, de hele samenleving is ernstiger geworden
- men heeft alle bijhorigheden3 van 't leven laten varen. Ik denk soms als men ons
nu bijvoorbeeld een van onze politieke bladen
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moest voorleggen, gelijk ze er uitzagen een paar maanden geleden nog, met al hun
drukte om niets en al hun venijnige inzichten en kleinzieligheid. Nu is alle politieke
kleur verdwenen - alsof er iets van die aard nooit bestaan had. De bladen zijn
geworden 't geen ze moeten zijn: informatie en de goede richting aanwijzen voor de
gedachten. Er is ook niemand die aan iets anders denkt of iets anders zou kunnen
verorberen tenzij oorlogsnieuws; en hoe leugenachtig of voorbarig de berichten dan
ook schijnen, toch worden zij aanvaard, omdat er een nood is bij de mensen om maar
alles te weten wat er gebeurt. En toch vinden de bladen heel weinig te zeggen en 't
geen ze nog geven is overgedrukt de ene van de andere. Als reden waarom het formaat
wordt verkleind en 't getal bladzijden op de helft gebracht, geeft men aan: de
toenemende schaarsheid van papier. En de mensen stellen zich tevreden met een
klein blaadje waar 't zelfde nieuws twee, drie keren in terugkomt en ze betalen er
geern 't dubbel voor...
Alle geestesfuncties blijven ook voortdurend op dat éne punt gericht en onmogelijk
kan men de gedachten op iets anders vestigen. De boeken staan hier in mijn kamer
als vreemdelingen, zaken die niet meer tot de werkelijkheid behoren, en ik heb zelfs
de moed niet de drukproeven ter hand te nemen die naar een laatste herziening
wachten. Wat betrek1 of belang hebben die dingen nu nog met de gebeurtenissen van
de dag? Alle waardeverhouding is opgeschorst en de zin van 't leven zelf wacht naar
een oplossing waarvan de uitkomst zal afhangen van de loop der gebeurtenissen.
Alles wat in gang was, houdt stil en men leest het als een stille afspraak in elkanders
ogen: dat niemand er aan denkt iets te hernemen tenzij... na de oorlog, 't geen zeggen
wil: als we zullen zien hoe en in welke voorwaarden de toestand ons plaatsen zal.
Van een ander oogpunt beschouwd, heeft die ommekeer ook zijn voordelige zijde.
't Leven is er door gezuiverd en ontdaan van een aantal onnuttige bijhorigheden; wij
zijn verlost van ondergeschikte dingen die een overwegend belang en een valse
waarde gekregen hadden
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in de samenleving - de dingen zijn in hun elementaire verhouding hersteld. Het is
iets als een verademing niet meer te horen van literatuur, kunst, verzen en Vlaamse
beweging! De geneesheren verklaren eenstemmig dat er geen zieken meer zijn en
sedert de oorlog begonnen is, heb ik geen bedeklok1 gehoord of een begrafenis gezien.
Zou het zijn uitwerksel hebben op het natuurlijk gestel van de mens, dat zijn gedachten
zo sterk op dat ene ding gevestigd zijn, zo dat niemand de tijd meer heeft om aan
zichzelf of aan zijn gezondheid te denken? Voor neurastheniezieken moet het een
onfeilbare kuur zijn. Het quasi dierlijk leven dat we leiden moet er iets toe doen om
de mensen in een ongewone staat van gezondheid te houden - want 't is toch niet
veel anders dan vegeteren 't geen we doen!
Het kanon dondert al maar door en 't wekt een vreemde gewaarwording: hoe men
ginder, zelfs de zondag, niet in acht neemt om het vernielingswerk voort te zetten!

31 augustus.
Vroeg op gang naar Sterhoek met 't voornemen de Engelse troepen te zien te Oostende.
Die vloot, hun vliegtoestellen en de hele inrichting moet iets wonders zijn.
Te Kortrijk gekomen, verneem ik dat er geen trein is voor Oostende!
Rondgewandeld in Kortrijk waar alles er normaal uitziet. Van hier tot aan Brugge
staat heel de lijn van de ijzerenweg vol met wagens en lokomotieven die uit heel het
land hier in bewaring zijn gebracht. Terug op 't dorp, ontmoet ik een voornaam
ingezetene aan wie ik vertel van de Engelse troepen die in Oostende liggen. Waarop
die heer me antwoordt: ‘Ik ben daar in 't geheel niet mede gediend! Hoe verder de
Duitsers in Frankrijk trekken en hoe minder Engelsen wij hier op de streek krijgen,
hoe liever!’ Ik doorzie in die uitroep, een kinderachtige vrees die voortkomt uit
onberedeneerd egoïsme. Ik antwoord hem: dat die uitspraak me verwondert en dat
we de zaken niet zo van ons persoonlijk standpunt mogen beschouwen - dat wij,
ieder afzonderlijk in de grote gebeurtenissen, van

1

bedeklok: klok die wordt geluid om een gebed te vragen, bijvoorbeeld voor een overledene
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weinig tel zijn! - Ik moet het meer ondervinden nu, hoe de toestanden op de mensen
het uitwerksel teweeg brengen gevoelens te laten zien die anders verdoken bleven.
Hoe de vrees voor 't gevaar alle decorum doet wegvallen. Ik stel me voor, die zelfde
heer als hij b.v. in de gelegenheid moest komen een voordracht te houden of een
oprukkende bende vrijwilligers toespreken - hoe de toon van zijn uitspraak heel
anders zou zijn, - hoe er mooie frazen: Vlaanderen, 1302, Groeninge en de briesende
Leeuw zou bij te pas komen! Maar nu hij tegenover zichzelf staat, zonder parade of
opschik, laat hij zijn spontaan gevoel los en er komt niets uit dan vrees en een wens
voor zelfbehoud ten koste van de goede uitval van onze eigen, algemene zaak! Het
ergert me en het is me een ware ontgoocheling te vernemen hoe een hoogstaand,
ontwikkeld man, die hier de gedachtenleider hoorde te zijn, zich bezondigt aan zulke
uitspraken, en enkel denkt aan zijn eigen persoon.
Als alles weer geweken is, komen zulke mensen dan te voorschijn welgezind, met
een stralende blik en goede glimlach alsof zij nooit aan gevaar hadden gedacht of
aan de goede uitval getwijfeld. Ik krijg al meer de overtuiging dat heldenmoed best
voor de dag komt in uniform en voor het ‘voetlicht’. Als men zich door een menigte
toeschouwers omringd voelt, die de daad op haar waarde zullen schatten, waagt men
zich koelbloedig in 't gevaar; waar men alleen staat en aan zichzelf overgeleverd,
blijft er niets dan: de vrees voor het vel! Een gevaar in gemeenzaamheid ondergaan
is zo erg niet alsof men er alleen zou vóór staan. Men moet elkander schouder en
schouder voelen als de vijand nadert. De mensen op 't dorp zelf, hebben dat gevoel.
Waar de huizen dicht aaneengereekt1 staan, om de dorpsplaats en bij de kerk, voelen
ze zich veilig; geen één echter, al bood men hem een fortuin, zou 't wagen een dag
in mijn woning over te brengen2 omdat het huis er alleen staat, op een vijf minuten
van het dorp af en... omdat, zeggen ze: als er iets gebeurt, gij de eerste in hun handen
valt! Bij ingeving verwachten zij de vijand van de Schelde-

1
2

aaneengereekt: op een rij geplaatst
over te brengen: door te brengen
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kant en als er iets moet opdagen zal het zijn: aan het einde van de lange steenweg,
tussen de twee reken olmen, die neerglooiend in zuidelijke richting uitgestrekt ligt,
voor de spiedende blik.
Van hieruit zal men de troepen zien aanrukken en: als ik reeds vermoord ben,
zeggen de mensen, dan hebben wij nog de tijd tot vluchten! Ik laat hun het voordeel
en denk er niet aan hier vermoord te worden.
In de schone, kalme zomeravond gromt het kanon onverpoosd door. En naar de
bladen ons melden, hebben die stukken het gemunt op de forten van Maubeuge.

<september 1914>
1 september.
Reeds een maand is men aan de slag! Wetenschappelijke mannen verklaarden dat
een Europese oorlog hoogstens veertien dagen duren kon? En nu beweren anderen
dat de oorlog nog niet eens begonnen is! Intussen gaat het leven zijn gewone gang
en men moet de vrees wakker houden door 't gedacht aan 't geen ons misschien nog
te wachten staat! Veel mensen echter denken dat 't ergste reeds voorbij is. Dezen die
de streek ontvlucht zijn, worden gescholden voor dwazeriken en waar het
burgemeesters geldt of ambtenaren, komt het woord ‘lafaard’ er bij te pas. En
inderdaad, ware 't niet van de doodse verlatenheid over de streek en 't onophoudend
kanongedommel1, men zou niet weten dat er iets aan gang is. Die stilte echter drukt
erger dan de beroering. Hoe dikwijls heb ik vroeger het akelige toeten der
fabrieksirenen verwenst omdat ze de stilte en de rust der luchtstreek verstoorden; en
nu juist schijnt dat getoet aan de streek te ontbreken - een teken dat het reeds in ons
leven en gevoel is ingegroeid. Geen treingedruis, geen fluiten, geen zware wagens,
geen auto's of rijtuigen! Al die geruchten waar wij onbewust in leefden, vormden
iets als de polsslag van het landelijke leven - en nu zij er uit weg zijn, is 't de dood.
Vandaag bezoek gekregen van een vriend uit Kortrijk. Gepraat over de oorlog;
we delen elkaar onze gevoelens en bevindingen mede en komen tot het besluit dat:
daar waar

1

kanongedommel: dof kanongebulder
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het gevaar en de rampen werkelijk losbreken, men wonderen ziet van zelfopoffering
en toewijding; - waar 't gevaar echter nog uit de verte dreigt, sluiten de mensen zich
op in eng egoïsme -: elk voor zich zelf, met vrees voor het vel. Nu doet men de
zonderlinge ondervinding op: dat men verlaten is van vrienden en kennissen, geen
brieven meer, geen bezoek, - niemand die nog omziet - en men was eigenlijk in de
mening: dat een algemene ramp of slechte tijden de mensen zouden samenbrengen
en het solidariteitsgevoel zou ontwikkelen; dat men zich zou samendringen?
Integendeel, men gaat uiteen; men is bang dat het ontsnappen aan 't gevaar, moeilijker
zal gaan in gezelschap, dan wel alleen! Onze vrienden de schilders van Tiegem zijn
er zo vanonder getrokken, daags na mijn bezoek, als zij stellig beloofd hadden niet
te vertrekken. Zonder afscheid, zonder adres na te laten of redenen op te geven weggevlucht en alles in de brand gelaten.

2 september.
Prachtig zomerweer, met kanongeschut te Maubeuge. Ik waag het nog eens een stap
te doen om de legeroefeningen te mogen bijwonen. Ik sprak een bevoegd man die
me verklaart: dat de literatuur in heel slechte faam staat bij de oorlogvoerende partijen!
Een potlood en een notaboekje zijn dingen die als reden gelden om iemand te
fusilleren. Men kan zich echter aangeven als officiële oorlogscorrespondent, voor
een groot blad of een agencie1, maar dan verneemt men juist zoveel als men u van
ambtswege wil mededelen en ... ge krijgt hoegenaamd niets te zien. Het enige middel
is: zich aangeven als vrijwilliger! En dan wordt men enige maanden in een gat gestopt
voor de instructie, waar men zich verveelt in onaangenaam gezelschap; en daarna
stuurt men u op een verlaten plaatsje om een brug te bewaken! 't Beste is, volgens
mijn zegsman: thuis blijven en er op los fantaseren! gelijk al de journalisten. Ik zal
zijn raad maar niet volgen en zien te komen waar het kan.

1

agencie: nieuwsagentschap
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3 september.
In de vroegte, met twee makkers per fiets uitgezet naar Doornik. Het lijkt een feestrit
in de prachtige uchtend. Langs de baan van Ronse merken wij algauw het speur1
waar het leger is voorbij gegaan, gehakt stro ligt langs de baan waar de peerden
gevoederd werden; hooischelven geplunderd en boerenhuizen zijn verlaten. Wij
rijden langs het kasteel waar de Duitsers hun voorraad aan wijn hebben opgedaan
en alles omver gekeerd. In een faubourg2 van Doornik staat op al de deuren der huizen
met krijt geschreven: Commune de Rumillies. Dat is een voorzorgsmaatregel van
de bewoners opdat men onderscheid maken zou en hen niet rekenen als inwoners
van Doornik. Die faubourg staat eigenlijk onder de bescherming van de Prince de
Croy die eigenaar is van heel de wijk en in 't begin verdacht werd als Duitse spion.
Aan zijn landgoed, of aan zijn huizen is inderdaad niet de minste schade toegebracht.
Verder eerst begint het spektakel! Op de Faubourg de la Morelle zien we een reek3
van 14 verbrande huizen en een langwerpig graf waar een veertigtal lijken van Franse
soldaten onder kalk, voorlopig begraven liggen. In een klooster, als ambulance
ingericht, liggen Duitse en Franse gekwetsten; enige zien we wandelen in de hof.
Hier heeft dus de eerste ontmoeting plaats gehad. In het Notre-Dame College van
de Jezuïeten bezoeken wij elf Franse gekwetsten. Het zijn Vendeërs, gebruinde
mannen van rond de 40 jaar oud. Zij verklaren eenparig: dat ze niet wisten wat ze
hier kwamen doen. Zij werden aangevoerd door een oude, afgedankte generaal. Zij
waren twee bataljons, onvolledig, zonder kanonnen, zonder kaart of enige kennis
van de topografie van Doornik; gerochten4 nooit in volledige slagorde en hadden te
doen tegen het hele Duitse legerkorps, zonder dat zij enige verkenning kregen of
wisten de sterkte van de vijand. Zij hebben zich gewetensvol verweerd en stap voor
stap achteruit gekomen, schietend zolang ze konden, 't meest langs de kaaimuurtjes
van de Schelde, die een uitstekende borstwering vormden. 't

1
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faubourg: voorstad
reek: rij
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Merendeel heeft zich gered door de vlucht, geholpen door de burgerij die hen van
kleren voorzien heeft en de weg gewezen - 't geen de Duitsers zeer kwalijk genomen
hebben en veel burgers duur te staan is gekomen! Een aantal winkelruiten zijn
verbrijzeld en deuren ingeslagen. Gekwetste soldaten en burgers zijn op straat blijven
liggen van in de voormiddag tot tegen de avond - al wie dorst1 naderen om iemand
op te rapen werd met doodstraf bedreigd - een oude non is op die manier
omvergeschoten. De straten dragen de kennelijke tekens van geweldig geschut! De
lantaarnpalen in gegoten ijzer, zijn doorboord van de kogels; de ijzeren beschutting
der bomen is ervan gecribleerd2. Aan de huizen zijn kleine, ronde gaatjes in de ruiten,
stukken arduin en steen van deurposten en venster-hoeken - een groot gat is in de
toren van een oude kerk. Op de gevel van veel winkels en herbergen hebben de
Duitsers met krijt geschreven: ‘Schönung, gute Leute’. De mensen op straat, dragen
op het wezen de tekens van schrik en ontzetting. Hier en daar ziet men burgers bij
groepjes stil aan 't vertellen. Het station is gesloten; op de ijzerwegbrug3 liggen nog
de stenen die tot verschansing gediend hebben bij de aanval. Op het stationsplein
liggen in 't gras, honderden vluchtelingen die uit Charleroi zijn weggelopen naar
Rijsel en die nu van Rijsel, waar de Duitsers gekomen zijn, terugkeren naar Charleroi.
Die mensen vertellen aan elk die 't horen wil, de gevaarten4 van hun ellendige
dompeling5.
Rond 3 uur komen een 500 Duitse soldaten aan uit Valenciennes. Het voetvolk
ziet er moe en stram uit; zij slepen hun voeten en schijnen overlast door al 't geen
hen om het lijf hangt. De overheden6 zitten in een café en vóór de deur wandelt een
wacht. De burgers geven geen de minste acht op de soldaten. Voor iemand die 't
karakter van de Tournaisien kent, is 't niet moeilijk te raden wat er in zijn binnenste
omgaat. Terwijl we buiten zitten aan een café op de markt, gaat een Duitse officier
voorbij. - opgeblazen in zijn bleekblauw pakje, met een dikke spekhals,
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dorst: durfde
gecribleerd: doorzeefd
ijzerwegbrug: spoorwegbrug
gevaarten: belevenissen
dompeling: zwerftocht met ontbering
overheden: officieren
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gepommadeerd, kijkt hij op door zijn monocle als de misprijzende verwaandheid
zelf; hij draagt zijn sabel alsof 't een paaskeers1 was en stapt met een aanmatiging
alsof hij over de markt liep in een Duitse stad. Ik begrijp goed dat zulk een figuur,
bij een Fransman b.v. een diepe haat verwekt en er mensen zijn die lust gevoelen zo
iemand omver te blazen. Die mond met overgeplooide krullippen vergeet ik niet
gauw.
Op de terugtocht zien we op elk dorp, de mensen die bijeenkomen en dagbladen
lezen. Er is verslagenheid in de lucht en het kanon dondert!

4 september.
's Lands Bestuur heeft Brussel verlaten en zit veilig verschanst in het versterkte
Antwerpen; wij, met al de overige inwoners van België, worden weerloos overgelaten
aan de goed- of kwaadwilligheid van de vijand. Wij zitten af te wachten wat komen
zal. Vandaag nu, vernemen wij dat er te Anzegem, Avelgem, Waregem, enz., enkele
gendarmen op hun post teruggekeerd zijn, met in iedere plaats een tiental jonge
vrijwilligers.
Wij blijven dus niet helegans2 zonder bescherming. Ik heb daareven een troepje
van die dubbele3 jongens ontmoet; zij zien er preus4 uit om hun nieuw pakje, stappen
flink in 't gelid en houden kranig 't geweer op de schouder. Het is niet veel, maar 't
geeft toch altijd een zekere gerustheid als er politie is op de streek en de misdrijven
toch ergens kunnen aangeklaagd worden. Is 't niet wonder5, in een tijd dat alle
kwaaddoeners vrij spel hebben, hoort men nergens van inbraak, moord of vechtpartij?
Het ergste gespuis schijnt ingetogen; men ziet zelfs geen dronkaards of enige
baldadigheid - geen gevloek of gezang. Bij dage hoort men alleen het rinkelen der
bellen van de peerden die werken op 't land - meisjes en knapen, die vroeger veel
lawaai mieken, fluiten zelfs hun deuntje niet meer noch durven luid lachen. Met
valavond, ziet men over heel de wijde verte, geen enkel lichtje pinkelen - na 't eten
gaat iedereen
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paaskeers: paaskaars, op paasavond gewijde grote kaars
helegans: helemaal
dubbele jongens: halfwassen jongelui
preus: trots
wonder: wonderbaar, vreemd
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vlug te bed. Op enkele wijken echter komen de mensen bijeen om te bidden bij een
kapel. 't Is indrukwekkend om zien, die ingetogen menigte samengetroppeld1 en
geknield op de knok2 en 't opgaan van die zware bromstemmen in de stilte van de
avond. Nu iedereen voor zichzelf het heil en 't behoud der zijnen in gevaar weet,
ontstaat almeer de nood om in 't openbaar te bidden. Zonder dat de geestelijkheid er
tussenkomt of iemand aanzet, richt het volk zelf de godsdienstige oefeningen in. Het
gevoel is spontaan bij de menigte opgekomen en wie er vroeger allerminst aan
meedeed, zijn nu de vurigsten om deel te nemen aan de smeekgebeden en
boetprocessies. Het kanon is iets als de vreselijk vermanende stem die de opkomende
rampen verkondigt over heel de streek.
Sedert ons leger werkeloos opgeborgen is rond en in Antwerpen, komt er een
nieuwe bewogenheid in de landse bevolking. De wegen zijn weer veilig; de treinen
lopen min of meer regelmatig over het deel van het land dat onbezet blijft door de
vijand, en alwie broeders of echtgenoot bij 't leger heeft, maakt van de gelegenheid
gebruik om ze te gaan opzoeken. Er wordt afspraak gemaakt onder de bewoners van
dezelfde wijk en - meest jonge meisjes - trekken op, onverschrokken, vol blijde
opgetogenheid om hun soldaat verse kleren, geld en eetwaar te dragen, met de groet
van te huis! Langs onmogelijke omwegen en lang oponthoud, bereiken zij Boom,
Kontich, Puurs of Antwerpen; ze worden verzonden van hier naar ginder, doen uren
ver te voet om te ontdekken waar 't zoveelste Linie, zoveelste Bataljon verblijft en
de soldaat te vinden die ze zoeken. Die doolweg duurt soms verscheidene dagen en
't regiment is weleens op mars of vertrokken als ze er aankomen, maar ze eindigen
toch altijd met de blijde ontmoeting en zogauw is alle moeite en mizerie3 vergeten.
Zulke momenten van weerzien zijn altijd prachtig en 't is de moeite waard om dat
spontane gevoel van hartelijkheid te zien loslaten in 't bijzijn van een hele menigte
toeschouwers. De meisjes voelen zich evengauw thuis bij haar
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samengetroppeld: in groep geschaard
knok: plaats waar straten of landwegen samenkomen en enkele huizen staan, gehucht
mizerie: ellende, gesukkel
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broers; er wordt over en weer gepraat over 't dorp en honderd dingen meer; nieuwe
kennissen worden opgezocht en bijgeroepen en al wie maar van de streek is, moet
meedelen van 't geen moeder heeft ingepakt en meegegeven. Dat is toch iets beter
dan een brief! zeggen ze. De stemming blijft opgewekt, men spreekt elkander moed
in en als men uitgevraagd is over al het parochienieuws1, neemt men eindelijk afscheid
en het eindigt altijd met een overmoedige raadgeving: zeg vooral dat ze ginder thuis
met ons niet moeten inzitten of zwarigheid2 maken; we zijn hier in bende bijeen en
hebben niets te klagen! Tot binnen kort!
De bezoekers keren terug met 't hart vol en bij de thuiskomst is 't een betoging
van belang - heel 't gebuurte komt bijeen om te vernemen hoe Lowie of Charel het
stelt, wat hij al gezegd heeft, wie ze al gezien of ontmoet hebben, hoe ze er uitzagen...
De reizigers worden uitgevraagd en ge moet de meisjes in haar raptalige3
opgewektheid, horen loswinden4 over de gevaarten! Het nieuws wordt over 't dorp
vermaard - dat is nu iets als een levend dagblad geworden waarvan geen letter verloren
gaat of achtergelaten wordt bij 't vermonden5.
Dat de jongens hun ouders zelf moed willen geven, is bijzonder welkom en ik
hoor nog het meisje de boodschap van haar broer afgeven, met iets in de stem waaruit
de overtuiging van het gevoel weerklonk: zeg maar dat ze aan hen zelf denken! We
zijn hier beter dan thuis! We moeten veel marcheren en we schieten op de Duits dat
't plezier is!
Ik zit me te bedenken in welke geestesgesteltenis we die jongens hier eens zullen
terugzien? Zij die voorhands al niet te beschaafd waren of teergevoelig en die daar
nu hun lusten mogen vieren en schieten op de Duits dat 't plezier is! die 't wilde
veldleven hebben meegemaakt en gelegen als vee, maanden lang... wat zal er van
hun menselijke beschaving - gelijk zij hier op een lands dorp verstaan wordt - nog
terecht komen? Nu hoort men niets dan dapperheid
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parochienieuws: nieuws van het dorp
zwarigheid: muizenissen, verdriet
raptalige: welbespraakte, snaterende
loswinden: loskomen, hun verhaal aframmelen
vermonden: meedelen
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prijzen en moed - doodschieten ten koste van zijn eigen leven is de opperste deugd!
voor 't overige zijn alle dwangveren losgelaten; en wie zal er, na de oorlog, die
jongens weer onder de pasmaat brengen der burgerlijke moraal - waar 't als een
schelmstuk aanzien wordt, in 't geniep een haas neer te schieten! Landelijke politie
en onderpastors zullen er mogen over meespreken. Ik heb hier dees dagen een
briefkaart ontvangen van een vriend - een deftig, beschaafde jongen. Hij schrijft: ‘Ik
word elke dag wat meer beest en dus wat moediger soldaat!’ Dat vooral is tekenend
en ik denk dat men op een volgende generatie zal moeten wachten om de gevolgen
van die ‘moed en dapperheid’ weer goed te maken!

5 september.
Kanongedommel over de stilte der vallei. Men vindt niets beter te doen dan
nieuwsbladen te lezen.
't Verwondert me niet zo zeer dat iedereen thuis blijft en niemand uitpiept1 of er
aan denkt vrienden te bezoeken, maar dat al die vrienden ook nalaten enig nieuws
te zenden of van zich te laten horen? Nu de post met vertraging en enkel om de drie
dagen, briefwisseling bestelt, zou men telkens, hopen nieuws verwachten, maar het
blijft onder nul! Dezen die ons vroeger met ijdele complimenten ophielden en geregeld
lieten weten: dat zij niets te zeggen hadden tenzij beschouwingen over waardeloze
hartsaangelegenheden, blijven nu weg als er waarlijk indrukken mede te delen zijn
en elkeen iets te zeggen heeft dat de moeite waard is! Waar er moed in te spreken of
deelneming te betuigen valt; waar men vroeger door vriendschap of ‘kunstbanden’
verenigd scheen, is alles nu ontbonden en gelijk een bende schuwe mussen, zijn de
heiligste sympathieën uiteen gevlogen en tot rook vergaan. Er geldt maar één ding
meer en dat wil men met zichzelf uitmaken: 't behoud en de belangen!

6 september.
Deze zondag werd er in de kerk, onder de mis, voor 't eerst het gewone sermoen
vervangen door gezamenlijk gebed. Hoeveel hartelijker en aandoenlijk plechtiger
klinkt

1

uitpiept: uitkijkt, naar buiten komt kijken
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zo een bede door de menigte gedaan in de moederlijke taal! en hoe ver buiten 't
gewoon formalisme voelt men zich, als de mensenstemmen zo gemeend en luidop
om hulp en tussenkomst smeken in de nood. Bij die gelegenheid valt het me op, hoe
men vroeger voorschreef voor elk gebed of smeking om iets te bekomen van
wereldlijke of tijdelijke aard, men er bijvoegen moest: voor zover het ons zalig is!
Nu wordt aldoor maar gesmeekt om verlossing van oorlogsrampen, zonder dat
bedoelde voorwaarde - in overeenstemming met onze zaligheid - erbij te pas wordt
gebracht. Hier ook geldt nog enkel de enige wet voor zelfbehoud! En als men de
zaak nu anders aanziet en denkt hoe er miljoenen Oostenrijkse en Duitse katholieken
voor hun eigen zaak aan dezelfde God de overwinning vragen die voor ons Belgische
katholieken een nederlaag moet worden! En hoe zou de grote Keizer Frans-Josef er
over denken die zo vaak, door onze priesters hier als voorbeeld voor alle Keizers
werd aangehaald, omdat hij met een brandende fakkel in ootmoedige aanbidding de
processie van 't Heilig Sacrament volgde en in 't Eucharistisch Congres van Wenen,
de voornaamste personage was? Nu spant hij zich aan een onrechtvaardige zaak die
heel Europa in 't vuur en rampen brengt! Gebeurt het misschien tegen zijn wil? Maar
dan had hij een prachtige gelegenheid om in 't aanschijn van heel de wereld zijn
plicht te handhaven en een klinkend ontslag te nemen. Hij kon dan ook best de
moordaanslag op zijn zoon gepleegd, beschouwen als een beproeving van de
Allerhoogste! Zulke dingen echter gebeurden slechts in de middeleeuwen; nu is men
zijn eigen maker van recht of onrecht, eens dat men de titel van Keizer draagt.
Vandaag is 't hier weer zo 'n echt idyllische zondag, vol stille wijding en zonder
't gewone feestrumoer. Onwillekeurig stelt men de vraag: zou 't grote onheil nu
voorbij zijn? Zouden wij gespaard blijven? Zouden wij onze kinderen, met al 't geen
waaraan wij gehecht zijn, ons leven en geluk uitmaakt, mogen behouden? Zou ons
stille lieve bestaan hernemen gelijk vroeger en zouden wij veilig weer aan onze
zaakjes terugkeren, geld verdienen en plezier maken?
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De maan ziet zo sereen in de heldere hemel en alle beroering schijnt een verre
onmogelijkheid. Het kanongedommel is inderdaad stilgevallen en liever dan te denken
dat Maubeuge gevallen is, - gelijk de bladen het blijven loochenen! - en de Duitsers
al dieper in Frankrijk oprukken, troosten wij ons met de zoete illusie: dat de oorlog
iets als een nare droom is geweest en met de werkelijkheid niets te maken had.

7 september.
Het kanon zwijgt voorgoed, maar 't gerucht is nu vervangen door een aanhoudend
gezoem en geronk als van een reusachtige horzel en door de glinsterende ether, zien
wij de vliegers roeien. Het spektakel is zo vreedzaam dat men zich geweld moet
aandoen om die luchtschepen van vijandelijke bedoelingen te verdenken.
Door de heerlijke zomeruchtend ben ik er weer op uit gefietst om nieuws te
vernemen. Een bezoek gebracht bij de pastor te Heestert. In de beroering is hij bedaard
en kalm gebleven gelijk altijd en hij ziet de toestanden in met zijn gewone blik. Met
de burgemeester was 't hier echter zo niet gesteld. Gelijk veel anderen had hij
misschien het ambt aanvaard omdat men het hem aanbood of dat zijn liefhebberij
daarin gelegen was, zonder te denken dat er ooit gevaar of verantwoordelijkheid aan
vast zou zijn. Bij de mare dat de Duitsers afkwamen, had hij zich in zijn huis
opgesloten en het hele dorp aan zichzelf overgelaten en bij de eerste gelegenheid
was hij met vrouw en kinderen gaan lopen naar Oudenaarde, omdat hij daar een huis
met ruime kelders kon betrekken! En dat alles omdat er troepen voorbijgetrokken
waren. De onderpastor heeft zich een onaangename geschiedenis op de hals gehaald.
Hij was met een verdoolde Ulaan gaan praten, had hem de weg gewezen en een uur
ver uitgeleide gedaan. Die gemeenzame omgang van een geestelijke met een
vijandelijke soldaat, werd door de inwoners kwaad uitgelegd en beknibbeld; een
jonge kerel heeft in zijn opgewondenheid, de onderpastor op de publieke weg en in
bijzijn van veel mensen, een kaakslag gegeven en hem verweten voor verrader,
lafaard, die onze jongens aan de vijand verkoopt!
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't Is wonder die kruising van tegenstrijdige gevoelens: van de ene kant de bitsige
opwinding die elke blijk van gemeenzaamheid met de Duitsers, afstraft als een
schanddaad, en van de andere kant, een verregaande toegevenheid, alsof men totaal
vergeten was dat de Duitsers onze vijanden zijn die onze jongens doodschieten! Het
gevoel van stambewustzijn is voorzeker niet erg ontwikkeld bij ons volk en ‘haat’
voor de vijand of diepe verachting heb ik nergens kunnen bespeuren - er is zelfs een
voorkomendheid en gedienstigheid die potsierlijk wordt en die de Belgen in de ogen
der Duitsers moet belachelijk maken, tenware zij de drijfveren van dat misplaatste
gevoel konden nagaan en die zijn: de vrees en de... dwaasheid! Zulke houding van
burgers kan ook wel ergere nadelen hebben. Sedert we nu weer gendarmen en
vrijwilligers op de streek kregen, gebeurt het wel eens dat er Duitse verkenners
aangevallen worden; die aanvallen echter mislukken meestal door de schuld der
burgerij en landelijke bevolking. Telkens er ene ontmoeting of schermutseling plaats
heeft, worden de soldaten in hun handelingen belemmerd door honderden
nieuwsgierigen die zo dicht mogelijk naderen, de jacht meemaken en zich tussen de
strijders in wagen, zodat ze 't schieten der soldaten of 't achtervolgen van de vijand
onmogelijk maken. Men heeft wel te vermanen en te dreigen, in de dagbladen te
smeken dat iedereen toch in zijn huis zou blijven, - neen, de burgers willen hun deel
in 't spektakel hebben alsof het vreemde beesten waren die men nazet, alleen voor 't
plezier om iets aantrekkelijks te laten zien. Op die wijze is te Ename gister nog, een
aanval, door de schuld der omstaanders totaal mislukt. Op een andere plaats, hier in
de streek, ontmoet een boer een troepje Ulanen. - ‘Wat komt gij langs hier doen?’
waarschuwt hij evengauw, ‘zie dat gij haastig wegkomt! want de gendarmen zijn
hier op zoek!’ Het is ongelooflijk, maar op de hulp van onze bevolking moeten onze
soldazten niet veel rekenen en vrijschutters zullen hier in de streek niet uit de grond
springen! Eerst als de landman schade lijdt door de vijand, wordt hij verbitterd, maar
't gevoel van zijn weerloosheid houdt hem gedwee en onderdanig. Later eerst zal er
wrok uitbarsten. Ten andere, ik geloof dat, zo-
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lang een volk de oorlog niet meegemaakt heeft, het voor veel gevoelens onvatbaar
blijft. De mensen hier zijn in de gezonde overtuiging dat 't hun niet aan gaat - dat ze
er niets in te zien hebben; dat elk voor zich maar moet trachten er zo min mogelijk
door te lijden en hier en daar er zijn profijt mede te maken, waar 't mogelijk is en
een buitenkansje zich voordoet.
Terwijl ik te Tiegem ben, ontmoet ik onverwachts een bende Huzaren. Er zijn er
32. Zij rijden de steenweg neer naar Ingooigem en ik neem een binnenwegel1 en ben
nog juist thuis eer zij hier aankomen. Voorop rijdt een officier in een licht rijtuig en
nevens hem zit een jonge burger. Te Tiegem heb ik vernomen dat de Huzaren te
Avaing de veearts, Carpentier van Ronse, ontmoet hebben, hem deden uitstappen en
terugkeren terwijl de officier nevens de knecht heeft plaats genomen die hem
gedwongen heeft mede te rijden. Dat medenemen van burgers bij de verkenning
schijnt gedaan om te beletten dat men op de soldaten schieten zou. En dat wekt vooral
vrees bij de burgerij. Die knecht is een jongeling van bij de twintig jaar en hij schijnt
niet op zijn gemak nevens die Duitse overheid; hij ziet bleek en schijnt met smekende
blik enige hulp te zoeken of hoe hij uit zijn netelige toestand zal verlost geraken ...
De officier draagt bruinlederen handschoenen en voert zelf het peerd - hij ziet er
kwaad uit. De tweeendertig soldaten volgen in twee reken - zweten vervaarlijk onder
hun haren mutsen. Eén in de bende is bedronken en moet alle moeite doen om recht
in de zadel te blijven - hij houdt een revolver in de hand en schijnt niet te weten wat
hij met het wapen moet uitrichten! Ze houden stil op de plaats, gaan in de kerk zien,
in de herbergen en winkels waar zij likeur kopen, sigaretten en chocolade. Zij
vertrekken in de richting van Vichte naar Kortrijk. Zoëven voor hun aankomst was
hier een auto met gendarmen en vrijwilligers voorbij gereden en nu weer verschijnen
mannen die om inlichtingen vragen en zo gauw op hun fiets, haastig verdwijnen.
Men fluistert iets van verkenning, hinderlaag, omsingelen... al dingen die ontroering
brengen in 't ge-

1

binnenwegel: (korter) binnenweggetje

Stijn Streuvels, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

111
moed der bewoners. Men vreest dat er iets ophanden is, en de grote bekommernis:
dat het toch ver van hier zou gebeuren! De opschudding bedaart en de mensen blijven
nog wat praten omdat 't weer zo lekker is en 't werk toch nergens dwingt. Over heel
het lange eind van de steenweg is weer niets meer te bespeuren - maar het gat ginder
blijft open vanwaar altijd nieuwe ontroering kan opdagen. Nu voor 't ogenblik is de
aandacht langs de andere kant: de hoek om van het dorp, langs waar de Duitsers
vertrokken zijn en waarschijnlijk zullen aangevallen worden. Alweer een nacht om
niet gerust de ogen te luiken.

8 september.
Voor vandaag was er weerom een bedevaart aangekondigd, naar Elsegem. Men zoekt
het uit welke heiligdommen men ontdekken kan om maar een gelegenheid te hebben
er heen te gaan. De nood om in 't openbaar te bidden neemt altijd toe - de mensen
schijnen er nooit genoeg van te hebben. 's Morgens en 's avonds stroomt het volk
naar de kerk, waar de bidstonden vervaarlijk lang duren. Die bedevaart naar Elsegem
werd nu afgezegd omdat er weer vijandelijke soldaten in de streek verschenen zijn
en men 't geval van Oudenaarde nog indachtig is! De pastor die dit alles schikt en
regelt, is een grote struise1 man, maar, naar 't schijnt, ongelooflijk bang voor Duitsers;
zijn meid, die even bang is als hij, jaagt hem nog op, zodat zij elkaars onrust
verdubbelen. Zij wonen ver van de grote baan af en toch durven zij alleen in de ruime
pastorie niet vernachten. Kwatongen vermelden een toneeltje van intieme aard, dat
een van deze nachten moet hebben plaats gehad terwijl de parochianen - buiten
enkele, altijd de zelfde, die op loer liggen om alle geheimen uit te speuren - in diepe
slaap waren. Een of andere kleine oorzaak moet de schrik in de pastorie gewekt
hebben, met 't gevolg dat de pastor en zijn meid, beiden even aangedaan, uit het huis
gevlucht zijn en bij de onderpastor een onderkomen hebben gezocht. Sedertdien altijd volgens de zelfde klappeien - is de onderpastor verplicht met zijn meid elke
avond naar de

1

struise: kloek gebouwde
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pastorie te trekken om er te vernachten en alzo met vier personen alle mogelijke
aanval en bijzonderlijk de schrik te overmeesteren. Overdreven vreesachtigheid wekt
altijd een beetje spotlust, bijzonderlijk als het voorvalt bij een grote, struise man
gelijk onze pastor er een is! Een wonder, hij heeft zich tot nu, altijd zo goed aan de
kant gehouden dat hij misschien de enige is die tot hiertoe nog geen enkele Duitse
soldaat, van aanschijn tot aanschijn heeft aanschouwd. Misschien is het wel daar de
oorzaak en valt zijn vreesachtigheid helemaal weg, zogauw hij eens met de Duitsers
nadere kennis heeft gemaakt? Over zijn voorzorgen en voorzichtigheidsmaatregelen
loopt ook menige blijde historie. Gelijk veel burgers, bezit de pastor een vuurwapen.
En volgens de berichten luiden, heeft zo'n ding menige bezitter kwaad te staan
gekomen. In sommige plaatsen werden alle wapenen ingeleverd, elders heeft men
mensen gefusilleerd, zegt men! - omdat ze wapenen in huis hadden. De pastor werd
dus ook, en met redenen, ongerust en wilde 't voorbeeld tonen en te zelfdertijde 't
geweten gerust hebben, met de eerste zijn wapen in te dragen. Hij trekt er dus mede
naar 't gemeentehuis, maar de baas1 scheen allerminst gesteld om zulk tuig in bezit
te nemen! Vandaar bij de burgemeester - deze echter verklaart: desaangaande geen
instructies ontvangen te hebben, en durft het wapen ook niet in bewaarnis nemen!
Waar de pastor dan met zijn gevaarlijk gereedschap belonden2 is, wordt niet vermeld.
Dat de oorlog aanleiding geven zal tot 't vervaardigen van komediestukken, moet
niemand verwonderen. Wie weet, ontstaat er niet een algemene opbloei van ons
toneel binnen kort en wel dank aan 't geen de mensen, in dagen van angst en schrik,
hebben zien gebeuren!
Er heeft dus geen bedevaart plaats vandaag, en 't was maar best ook, want in de
voormiddag reeds komt het nieuws: dat de Huzaren te Deerlijk omsingeld zitten op
een hoeve, en bewaakt door een honderdtal vrijwilligers. Een ambulancie-auto snort
voorbij, door 't dorp om de

1
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de baas: de waard uit het café waar een nevenkamer dienst doet als ‘gemeentehuis’
belonden: aangeland, terechtgekomen
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gekwetsten te gaan wegvoeren. Later komt de knecht hier voorbij die gister was
medegevoerd met de Duitsers; hij is omgeven door een aantal nieuwsgierigen aan
wie hij vertelt in welke omstandigheden hij is kunnen ontsnappen! Nog later komt
het nieuws dat de omsingeling mislukt is: de Huzaren zijn gevlucht en hebben enkel
één dode en één gekwetste achtergelaten. Hoe die 100 vrijwilligers het aangelegd
hebben om zulke uitslag te bekomen, blijft onbekend; maar het laatste bericht wekt
algemene mistevredenheid en de onrust om 't geen nu volgen zal. De mensen spreken
het openlijk uit: dat die jongelui er zich beter niet mede bemoeien zouden; dat het
geen tijden zijn om soldaatje en oorlog te spelen, daar de gevolgen van zulk een
mislukte aanval, meer kwaad dan goed verwekken. Nog liever de verkenners
ongestoord hun werk laten doen! Men dacht eerst dat die vrijwilligers hier kwamen
burgerlijke politie houden, maar nu vraagt men zich af: wat die militaire gouverneur
van West-Vlaanderen wel in de bol mag krijgen om de enige provincie die nog
gespaard bleef, nu ook prijs te geven aan de wraak der Duitsers! en door zijn schuld,
de weerloze burgers aan 't gevaar komt bloot te stellen! Ginder, ten oosten, beneden
de Kluisberg, ligt een heel legerkorps; zullen we nu overvallen worden onder
voorwendsel dat de burgers het gedaan hebben? Morgen kan de streek hier verwoest
worden en in een bloedbad herschapen!...
't Is een zoele zomeravond en in de maneschijn staan de mensen bijeengetroept
om de kansen te bepraten. De steenweg blijft verlaten - geen gerucht ergens. Ons
huis hier is het eerste bij de inval, als er een vijandelijke vloed opkomt!

9 september.
Aanhoudend gaat er geronk door de lucht en de mensen staan te zoeken naar de
vliegtuigen die heel hoog voorbijvaren. Van 't geen er met ontzetting geducht werd,
gebeurt niets en de mensen die er hun slapen voor gelaten hebben, hadden ongelijk!

10 september.
Heel de voormiddag weergalmt er opnieuw zwaar kanongeschut, maar nu horen wij
't voor 't eerst in ooste-
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lijke richting - Gent of Antwerpen? Een troepje Ulanen rijden haastig door 't dorp,
naar Vichte.
In de namiddag vernemen wij dat deze ook aangevallen en ontsnapt zijn te Deerlijk;
dat zij vooraleer te vluchten, drie hoeven hebben in brand gesteken en evenveel
stroschelven! Daar begint het spel voorgoed en 't zal wellicht de inzet zijn voor een
algemene ramp. Ik sta, met enige geburen op de plaats1 het geval te bepraten, als er
al met eens, heel in de nabijheid kanonschoten opgaan. Wij naderen om van op de
hoogte uit te zien van waar het komt, maar nu begint er opeens een vreemd en akelig
gerucht - iets als het aflopen van een wekker en het knarsen van tandwielen:
rekke-tekke-tekke-tekke-tek! Daarbij een gesis als van ziedend water dat overloopt.
En nu wordt de lucht doorkruist met kringstrepen die een langgerekt, zingende
zjimm... laten horen waarop telkens de knal volgt van een geweldige ontploffing!
Wij zitten er rondom in en al die geruchten dooreen, verdwazen een ogenblik de
geest. Ik kijk om mij heen en sta alleen, al de anderen zijn naar huis gevlucht. 't Is
ook wel het beste wat men doen kan. Het geschut staat opgesteld langs de Schelde,
van oost tot zuid, over heel de benedenlijn van de Kluisberg en van daaruit beschiet
men onze streek! Dàt is het eerste wat men zich voorstelt en in aansluiting met 't
geen gister en te morgen, te Deerlijk gebeurd is, hoogstwaarschijnlijk voorkomt! Iets
ernstigs dus en men denkt aan het vergaan der wereld. De slagen zijn evenwel niet
geweldig en dreunen niet buitenmate, uitgenomen deze van 't middenpunt! Zij geven
een mals, rond floep-geluid als van reusachtige flessen champagne die men zou
ontkurken, gevolgd door een heldere galm die heel de vallei vervult. 't Geen echter
in de lucht gebeurt is verschrikkelijk. Overal gaan weeklachten en angstgeroep;
nevens mij in de bomen hoor ik een reuzeling2 in de blaren als van een hagelvlaag
en zwarte dingen zie ik neervallen. Nu is 't tijd. Ik kom thuis en word zo gauw, door
mijn vrouw in de kelder gesleurd waar ik de kinders vind... over van blijdschap staan
dansen en uitgelaten omdat ze 't prettig vinden zo ineens in de kelder te
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plaats: dorpsplein
reuzeling: geritsel, gekletter
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moeten. Ik ben wel met ontzetting geslagen en vraag me af: wat er gebeuren zal?
Mijn mening is: dat we allegaar1 vermoord worden - dat er zogauw troepen zullen
opdagen en aan vluchten of verstoppen niet te denken valt. Het verwondert me dat
ik zo kalm blijf en mijn gedachten zo helder zijn - ik ben overtuigd dat ons laatste
uur gekomen is en toch wil ik uitwendig niet toegeven en kan het niet ernstig
opnemen! Mij wordt door de huisgenoten met angstgebaren om uitleg gevraagd over
't geen gebeurt en wat we horen te doen! Ik vind het te dwaas om hier in de kelder
te zitten waar men niet zien kan 't geen buiten omgaat, en niettegenstaande 't dringend
vermaan der vrouw, wip ik er uit. Ik geef een voorwendsel aan: moet dingen in
veiligheid brengen en kom haastig terug! 't Geen die enkele ogenblikken geduurd
had, hield ik nu reeds in de geest alsof ik het dagen lang had zien gebeuren. De
houding der kinderen vooral was verrukkelijk. De kleine Paul, een bengel van 6 jaar,
stond een weinig verslagen, gedwee, met groot open ogen; die schenen te vragen: of
't wel ernstig was!? Paula, die twee jaar ouder is, stond opgewonden alsof er iets
buitengewoon feestelijks aan gang was en wilde er uit om te zien! In mijn visioen
verschenen de Duitse benden om alles uit te moorden - 't geleek iets als de
‘Kindermoord’ van Breughel! Aan ontsnappen dacht ik geen ogenblik en ik moest
ook niet de minste moeite doen om een houding aan te nemen - ik was kalmer dan
ik het wenste te zijn en dacht hoegenaamd niet aan de ontelbaar vele dingen waar
men bij zulke gelegenheid denkt te zullen in bekommerd zijn! Ik wilde maar zien of
niets opdaagde uit de verte, om niet onverwachts gevat te worden hier in de kelder.
Ik loop naar mijn kamer en 't komt me voor, dat ik op dit uiterste ogenblik niets
noodzakelijker te doen heb dan... dit dagboek opbergen, dat open ligt op mijn tafel.
In 't terugkeren, voorbij mijn bibliotheek, valt mijn blik op de nieuwe Flaubert-editie
die ik zo pas gekocht heb en nog niet opengesneden is! Zo wonderlijk is de
gedachtengang op zulk ogenblik - ik voelde een onzeggelijke spijt om die boeken
en dacht hoegenaamd niet aan iets anders, niet aan dingen
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die mij in gewone omstandigheden veel kostbaarder en onmisbaar voorkomen. Ik
kan er niet toe besluiten terug in de kelder te gaan; het gerucht en gedruis en gefluit
duurt voort; ik waag het 't hoofd buiten te steken. Ik zie dat de projectielen, hoge
bogen door de lucht beschrijven en heel ver achter ons neervallen. Ik krijg de
overtuiging dat er geen onmiddelijk gevaar is en... er veel open plaats is tussen de
kanonballen! 't Geen ik echter te bewonderen krijg is van grandioze schoonheid,
waardoor het gevoel van het tragische heel wordt uitgewist. In mijn hoofd en door
heel mijn lijf gaat de geweldige roes der verrukking - iets dat men gewaar wordt bij
't aanhoren der machtige choralen van Bach of sommige symfonische stormen van
Beethoven - maar veel heviger. De kanonschoten vormen de ondertoon, met de
rateling van 't geen ik nu verken als 't losbranden van snelvuur-geweren; het gesis
der kogels en het snerpend, snijdend gesis der obussen - die langgerokken zjimm!
blijft me 't hele leven lang in 't geheugen. Cirkels wijd als regenbogen trekken strepen
door de lucht, - maar zie, bij elke knal, ontploft er iets als een kuiltje zwarte damp iets dat men uit een pijp heeft geflapt en er blijft hangen, als een dik rond wolkje,
dat niet verroert of verandert van vorm. En terwijl ik dit aan 't bewonderen ben,
ontwaar ik iets tussen die zwarte watte-ballen1 en opeens is mijn vrees- en angstgevoel
verdwenen en 't spektakel wint er nog bij aan schoonheid! Er zweven twee vliegtuigen
in de lucht. 't Eerste stevent in volle vaart zuidwaards, en 't andere - een Franse
tweedekker - hangt hier vlak boven het huis als mikpunt van de kruisende obussen.
't Is als een lichtstraal waarmede de toestand ineens wordt opgeklaard. Elke obus
trekt een streep door de lucht en snerpt voorbij de vlieger2 die in serene hoogte rustig
drijven blijft. Soms zwenkt het tuig tussen twee vuurlijnen die te gelijkertijd
openklakken en de rookkuiltjes hangen er nu zo dik omheen dat we de vlieger niet
meer ontwaren. Die rookwolkjes plooien open als bloemenmandjes en als 't donker
geweest was, zouden wij de gloeiende granaten er zien uitregenen als vurige sterretjes!
De tweedekker schijnt
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er zich in te vermeien; statig hangt hij tussen de projectielen en vaart weg in oostelijke
richting. Het kanon en de mitrailleusen houden op, 't is voorbij. Het is als een droom
geweest, iets uit de verrukkingen van Jules Verne en ik heb geern al de doorstane
angst om zoiets beleefd te hebben. Deerlijk of de streek is dus voor niets in de kwestie,
met 't zien van de vliegers was de zaak opgelost en de schrik vergeten. Op de
dorpsplaats staan de mensen weeral samengetroept om te tonen welk wezen zij
ophebben en te vertellen aan elkaar dat ze nog leven.
Allen gelijk hebben van eerstenaf gezien dat 't geschut naar de vliegers gericht
was en van de doorstane schrik en de kwade vermoedens, gewaagt geeneen. Even
komt hier een schaliedekker voorbij die te Tiegem op het dak van 't kasteel werkte
- nevens hem heeft hij iets horen vallen en het opgeraapt - het is de kop van een obus
- iets als een champignon in koper met een geschroefde steert. Het stuk woog omtrent
één kilogram en het had nog warm toen ik het in de hand had.
Terwijl we daar nog stonden, roept er iemand: ze zijn daar! En inderdaad, boven
de hoogte van de steenweg komen grijze ruiters te voorschijn. Ik kon naar huis niet
meer zonder ze te ontmoeten en, nu ik zelf gezien heb dat men burgers medeneemt,
ware 't gewaagd... ik ga dus mede in 't huis van onze dokter en zal hier wachten tot
ze vertrokken zijn. Een dertigtal rijden voorbij, houden de revolver in de hand en
spieden wantrouwig naar alle hoeken en gaten. Rond mij wordt er gekermd en gezucht
alsof we er nu allen aan moesten en ons laatste uur gekomen is; ik tracht de mensen
te bedaren en ben zelf maar bekommerd: of de soldaten bij mij thuis niet
binnengetrokken zijn? Ik wil weg, maar kan nog niet, want drie Ulanen hebben post
gevat bij de ingang hier aan de hofstede. Wij gaan boven aan een gevelvenster zien
wat er gebeurt. De drie ruiters trekken de hofpoort1 binnen en welhaast keren ze terug
met de boer en zijn knecht tussen hun paarden. De boer is in zijn hemd en broek,
barvoets; zijn zuster loopt hem achterna met kloefen2 en een vest. De mannen

1
2

hofpoort: poort van de boerderij
kloefen: klompen
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worden weggebracht in de richting van mijn eigen woning, een tweehonderd meters
verder. Ik krijg het vermoeden dat de soldaten mij gaan opzoeken zijn en vrouw en
kinderen in doodsangst verkeren. Ze zijn hier de boer komen opvangen omdat ze mij
niet thuis gevonden hebben! Ik moet nu gauw gaan zien of er niets kwaads is gebeurd.
Langs een achterpoortje van de hof, geraak ik weg bij de dokter en over stukken en
velden kom ik thuis. Het was hoog tijd want de kinders zaten weeral in de kelder en
mijn vrouw verkeerde in onrust. Zij meende dat ik op de hoeve gevlucht was, als ze
de Ulanen de poort zag binnentrekken en dat ik met de boer werd opgeleid, tussen
de peerden!
Hier in huis waren ze echter niet geweest - 't ergste was dus voorbij. We gaan
langs de voorkant zien om te weten waar ze met de boer en zijn knecht heentrekken,
maar nu valt er ons iets anders op 't gemoed! Ginder verder is heel de breedte en heel
de lengte opgestopt vol met grijs - een klomp effen grijs. Als er beweging in komt
zien we dat het voetvolk is dat nadert. Aan 't hoofd van de troepen stapt onze boer
en zijn knecht. De Duitsers moeten dus gemeend hebben dat het in of rond mijn
woning niet veilig was. De troepen hebben op een 300 meter afstand stil gehouden
en 300 meter voorbij, zijn ze twee gijzelaars gaan ophalen om met hen vooruit te
komen. Op het bergkopje hier met bomen en tronken beplant, ware 't inderdaad uiterst
goed geschikt om een hinderlaag te vormen. De boer heeft in 't voorbijgaan moeten
uiteen doen wie hier woonde en wat voor een ding het hier was. Ik hoorde hem
herhaaldelijk zeggen: ‘Lijsternest’ zonder dat de officier er veel scheen van te
begrijpen.
Hele scharen trekken voorbij, zwijgend en doodstil, vier en vier stappen de soldaten
door 't zand, van wederkanten de steenweg. Uit de hoogte gezien, lijkt het een zwerm
over heel de lengte van de steenweg, iets als een reusachtige, grijze rups die in
wervelkringen voortkruipt. Daarna komen de zwaar ratelende kanonnen, mitrailleuses
en caissons1 en eindelijk de ambulancie met de geneesheren en verplegers. Ware die
optocht een half uur vroeger ver-

1

caissons: munitiewagens
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schenen, terwijl men de vlieger aan 't beschieten was, dan ware er voorzeker geen
enkele burger nog op 't dorp te vinden. Nu de troepen bedaard voorbijtrekken, achten
wij ons gered, maar iedereen zit te beven voor 't geen Deerlijk te wachten staat. 't
Doel van die optocht is voorzeker de gemeente plat te leggen!.
De gebeurtenissen zijn elkander opgevolgd als de kanon-ballen en 't is wonderlijk
hoe 't gemoed van een mens zo gauw omslaat - hoe men tussen twee gevallen van
hoge paniek, weer zijn gewone kalmte herwinnen kan, om zogauw de vrees voorbij,
weer leutig en opgewekt voor de dag te komen! Als men die mensen moest
voorhouden of willen bewijzen welk wezen1 zij gezet hebben en wat zij enige minuten
geleden, in hun angst, hebben uitgekraamd, ze zouden het afliegen, in 't goed geloof
dat het niet gebeurd is gelijk men het beweert. De soldaten zijn nog maar verdwenen,
en iedereen piept weer uit - de wezens houden nog iets van de ernst der deelneming
om 't ongeval der naburige gemeente, maar de vrees voor het ‘eigen vel’ is zover
voorbij, dat men weer moed toont. Wij wachten maar horen niets. In de avond
eindelijk komt een motor de baan opgereden en volgt de weg langs waar de troepen
vertrokken zijn. De stilte herneemt weer; we zitten buiten op de bank gemoedelijk
een pijp te roken, en genieten van de schone, zoele najaarsavond, alsof er niets
gebeurd was. Na al die gemoedsbeweging en hevige schokken, voelt men iets als de
deugd van de rust na de lichaamlijke vermoeienis. Wij zitten in de verwachting om
't eerste kanonschot te horen opgaan en dat wachten naar het verschrikkelijke, 't is
alsof 't een doodgewone zaak gold - zogauw went men aan het buitengewone, - zodat
dingen die niet rechtstreeks ons bestaan raken, betrekkelijk buiten rekening blijven.
Later komt dezelfde motor terugsnorren. Hij doorklieft werkelijk de duisternis in de
richting van Berchem waar wij nu op 't hoogste van de Kluisberg, te Kwaremont een groot en helder licht zien flikkeren. Terwijl we hier nog buiten zitten, horen wij
opnieuw gerucht over de steenweg: de troepen zijn daar weer. Hun

1

wezen: gezicht
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stappen maakt nauwlijks een dof geruis op het mulle zand van de zomerweg. Geen
enkele soldaat die spreekt, maar zij fluiten gezamenlijk op stap, het deuntje van het
‘Lustige Witwchen’ dat door een schalmei wordt begeleid. Dat fluiten bij die stille
optocht maakt een vreemde indruk - iets dat bij onze gemoedelijk rustige omgeving
niet past. Het lijkt iets bedriegelijk lustigs, waar verraad onder schuilt. Het harde
gedokker1 der ijzeren voertuigen maakt er een einde aan en nu komt het ongewoon
geluid der rollende kanonwagens die eerste indruk bevestigen. De rateling kunnen
wij volgen over de slingerende steenweg, door 't donker, over Tiegem, waar alle
gerucht stilaan uitsterft. Dan gaat er plots op gindse hoogte, een samenzang - iets dat
een vaderlands lied moet zijn, plechtig als een choraal. Daarna niets meer.
Wij besluiten nu maar te gaan slapen in de verwachting morgen vroeg te vernemen
hoe het te Deerlijk is afgelopen. Ik waag me nog tot op de plaats, maar alle deuren
zijn dicht en geen mens meer te zien. Het grote licht op de Kluisberg blijft flikkeren
als een ster.
Zou de oorlog nu werkelijk op onze streek beginnen en zouden we hier nu zien
gebeuren 't geen waarvan we gehoord hebben op andere gewesten? Het lijkt een vuur
dat zich uitstrekt, bij plaatsen weer dooft en elders weer opflikkert. Wij hadden er
tot nog toe op geroemd hier in de veiligste hoek van België te wonen, maar hoe gauw
zijn de zaken gekeerd en wat heet men veilig in oorlogstijd? De kinders slapen als
de onschuld zelf en 't gedacht dat er aan zulke schepselen kwaad kan gebeuren, stemt
bovenal pijnlijk. Meteen komt me 't schouwspel te binnen van die ontelbare
vluchtelingen - mannen, vrouwen en kinderen die huis noch erf meer bezitten en
alles zagen vernielen wat hun dierbaar was. Wij die nu een huis hebben en een bed
en dingen waaraan we gehecht zijn, die wij beschouwen als ons eigendom, wie weet,
staat er morgen nog iets recht van alles wat we bezitten en lopen we ook niet radeloos
over de velden om een schuilplaats te zoeken!? En toch gaat men te bed; men legt
zich te rusten gelijk alle avonden, omdat

1

gedokker: gehots, schokkend en stotend rijden
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het leven onverstoord zijn eisen stelt en wil in de regelmaat blijven tot de laatste
stond ... Ik ben gauw ingeslapen want de gebeurtenissen hadden mij vermoeid. Rond
twaalf uur word ik gewekt door een gerucht als van hevige regen-ruising. Ik trek het
venster open en zie in de deemstering, langs het huis, een schare voetvolk optrekken;
zonder spreken gaan ze voorbij als om de plechtige stilte van de nacht niet te storen.
't Geen ik vrees, gebeurt niet; geen enkele die 't hof1 opkomt en aanklopt - allen gaan
voorbij en de nachtstilte herneemt.

11 september.
't Is ongelooflijk hoe op zulk een bewogen dag, vol beroering, een dag kan volgen
zo stil en zo banaal burgerlijk, zonder iets dat maar enigszins aan 't gebeurde van
gister herinnert!
In de uchtend stapt nog een troepje soldaten voorbij - maar nu, in de klaarlichte
dag gezien, hebben zij niets meer van het ontzettende van gisteravond. 't Zijn enige
wachten die in Deerlijk gebleven, nu hun bataljon gaan vervoegen, langs de Schelde.
Zij gelijken veeleer vermoeide toeristen dan soldaten. In de herbergen op 't dorp
dronken zij groseille-water2 en nu roken zij hun korte pijpjes.
De zomerweg, hier over heel de baan, is versleten van de trappeling en gelijk
overal waar grote menigten zijn voorbijgegaan, vindt men alle soorten afval:
sigaretten-doosjes, chocoladepapier en zelfs cartouchen3, en hoefijzers.
Wij kunnen weer de dag door ongestoord in de tuin werken. Vandaag echter krijgen
we geen nieuws van buiten, - alle treinenverkeer is weer opgeschorst4 en de briefdrager
verschijnt niet. De geest met andere dingen bezig te houden, gaat niet; ik beproef het
met boeken over kunst, letterkunde... maar elke zinsnede klinkt hol en zonder
betekenis. Eindelijk vind ik mijn gading in de ‘Belijdenissen’ van Augustinus.

1
2
3
4

't hof: het erf
groseille-water: gecondenseerd fruitsap (groseille: rode aalbes) aangelengd met water
cartouchen: kardoezen, patroonhulzen
opgeschorst: opgeschort, voorlopig onderbroken
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12 september.
Het weder is gekeerd - regen en koude, doen de mensen in huis blijven en elk mag
voor zichzelf uitmaken hoe hij de zaken beschouwt. 't Eerste waar men met medelijden
aan denkt, is aan 't lot der soldaten. Tot nu toe was 't buitenleven eerder aangenaam
en hadden ze enkel 't gevaar voor hun leven, de vermoeienissen, de ontberingen; nu
echter komt nieuwe ellende hun lot verzwaren - ze lijden koude, lopen in natte kleren
en waar slapen ze bij nachte? We staan voor de winter en duizenden mensen zijn
verplicht buiten te blijven en zullen aan de guurheid van wind en weer worden
blootgesteld. En toch wordt er over heel Europa gevochten! Wij blijven zonder
nieuws, maar we vermoeden toch wat er gebeurt. Dat we geen dagbladen krijgen is
een klein verlies, want sedert de oorlog, was de pers erbarmelijk. De toon der artikelen
en de manier waarop, de militaire overheid de censuur uitoefent is onverstaanbaar.
De burgerij in de ogen van die heren is: quantité négligeable! Niets dan raadselachtige
en onduidelijke berichten en leugens gelijk kemels! Gedurende weken lang ging het:
La Situation est bonne - l'état de nos troupes est excellent - les Français se battent à
côté de nous - les Anglais sont où ils doivent être! en daarmede uit. Een toon en een
manier om kinderen mede te paaien! Uit vrees van verklikking en spionage verzwijgt
men 't geen gaat gebeuren; en uit vrees - of eenvoudig omdat wij er geen zaken mede
hebben? - verzwijgt men 't geen gebeurd is! Uit de Hollandse bladen verneemt men
dat de forten van Luik gevallen zijn, maar onze bladen houden het nog 14 dagen vol
met het stereotiepe lijntje dat gezet blijft, omdat het er eens stond: ‘Les forts tiennent
toujours!’ Over de ramp van Namen, geen woord; alhoewel de versterking reeds de
23 augustus gevallen is, krijgen we nu eerst, iets als een soort polemiek, als over iets
dat sedert lang voorgevallen en bekend werd gemaakt. Integendeel krijgen we bij de
vleet, en met alle nodige bijzonderheden, het relaas over de gruwelen door de Duitsers
op de Belgische burgerij bedreven. Dat die berichten de schrik zullen brengen in de
bevolking en nodeloze vlucht verwekken, daar schijnen de censors geen erg in te
zien. Het schijnt veeleer hun be-
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doeling, door zulke berichten, de gemoederen tegen de Duitsers te willen verbitteren,
- te beletten dat er vriendschap ontsta... En om de ironie zeker? vindt men dan op
dezelfde bladzij waar de gruwelen zijn aangedikt en de haat aangestookt, oproep en
proclamatie om de bevolking tot kalmte en waardigheid te bewegen! Enige weken
geleden werd de postdienst ineens stop gezet en elke brief kreeg bij 't verzenden en
bij aankomst, drie dagen vertraging. Als reden daarvoor, werd opgegeven: dat het
personeel overlast1 was! wanneer iedereen duidelijk wist dat de maatregel genomen
werd om het spioneren moeilijker te maken.
Onze soldaten staan in 't veld, vechten moedig, sneuvelen, maar de moeders van
de jongens en hun verwanten worden niet in staat geacht, kwade berichten te kunnen
verdragen, beter is 't iedereen in vertwijfelende onrust te laten dan de lijst uit te geven
der dapperen die voor het Vaderland gevallen zijn?! De burgerlijke bevolking wordt
behandeld als een bende onmondige kinderen - een menigte waarin men geen
vertrouwen heeft en wie de gebeurtenissen niet aangaan. Hoe staat daar tegenover
de Engelse pers die alle dagen de strijdlijn op de landkaart aangeeft, al trekt ze ook
elke dag dieper achterwaards, Frankrijk in! - die alle dagen als een soort lijst van
ereleden, de namen der gesneuvelden afkondigt en de portretten geeft der gevallen
officieren?! Wij zijn geen krijgsvolk en aan onze opvoeding in oorlogstijd, ontbreekt
nog alles, maar wij hebben toch ook hoedanigheden. Niettegenstaande al het
terrorisme waar de Duitsers zoveel van verwacht hadden, hebben zij ons de schrik
niet kunnen aanjagen. Onze bevolking verliest de kop niet - men vlucht waar het niet
houdelijk2 is, maar zo gauw het onmiddellijk gevaar geweken, keert iedereen terug
en herneemt zijn bezigheid. Te lande kan men aan niets merken dat er oorlog is en
geen boer die er al een half uur het werk bij heeft verlet. Nog nooit hield de bevolking
zich zo deftig en ging het leven zo kalm en statig zijn gang. De maatschappij is zonder
verweer

1
2

overlast: overladen met werk
niet houdelijk: niet meer om uit te houden, onverdraaglijk
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tegen alle misdrijf en nooit hoorde men minder van kwaad, roverij, moord of
baldadigheid.
Als men een stonde rampen en vernieling wegdenken kan, moet men bekennen
dat we heerlijke tijden beleven - dat 't leven prachtig geworden is! Ontdaan van al
zijn nutteloze ijdelheid en verwarrende nevenzaken, is het tot zijn uiterste eenvoud
teruggebracht - het heeft de helderheid der blauwe luchten, de sereniteit van vloeiend
water. De tragische grootsheid van het ‘to be or not to be’ heeft al het overige
verdreven en er blijft nog enkel het leven, zonder meer. Alle schraapzucht, het
geldzamelen - dat voor 't merendeel der mensen einddoel en oorzaak en reden was
van ons bestaan - is stopgezet; geen praal meer, geen weeldevertoon, geen plezieren...
Vroeger was het leven zodanig vervuld met nietigheden dat het uit zijn rechte wegen
gedoold was en zijn eenvoudige zin had verloren - er was geen plaats meer voor het
grootse noch voor hetgeen ons in alle eenvoud, aan de natuur vasthield - het verband
met zijn oorsprong was in de drukte verloren gegaan - we genaakten1 geen grond
meer! De gebeurtenissen hebben nieuwe toestanden geschapen - we hebben ons
normaal steunpunt en evenwicht hernomen. We worden onder ander, gewaar dat
veel afgoden omver vallen en dat geld met nog veel andere parade-dingen, alle
intrinsieke waarde mist. Wij zullen voortaan ondervinden wat we ontberen kunnen
en wat we nodig hebben. Nu reeds kan men 't zien waar men om zich heen kijkt - 't
geen ongestoord, in kalme bezadigdheid voortgaat, 't is de landbouw, omdat alles
wat de mens bezit, van de grond komt. De molenaars malen, de bakkers bakken...
maar al het overige ligt stil! Onze kleermakers b.v., onze timmerlieden en bijzonderlijk
pasteibakkers en meisjes-winkels, hebben geen slag werk - de dokters zelf, hebben
geen zieken meer! In de hele samenleving is een zware ernst ontstaan - iedereen is
tot 't ware plichtbesef van zijn ambt teruggekeerd - alle decorum is verdwenen! De
burgemeester zorgt voor 't stoffelijke en de pastor voor 't geestelijke, en elk in zijn
bediening, kent de last van zijn verantwoordelijkheid. Onder de

1

genaakten: raakten
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geestelijken vooral is er veel bijhorigheid1 weggevallen; ook de zogezegde
‘kransjes-conferenciën’ waar men onder voorwendsel van theologische tafelkout2,
elkaar twee keren per week, op een lekker diner, met veel en goede wijn, vergastte.
Nu is er eigenlijk werk en bezigheid in en buiten de kerk, 't geen vroeger ontbrak.
Nu komen de mensen en eisen dat de godsdienst hun de nodige sterkte en moed zou
geven die aan hun bestaan ontbreekt. Tot bij de gewone burger toe dwingen de
omstandigheden opdat ieder in zijn onmiddellijke omgeving, zijn plicht zou
volbrengen. Ik voel het bij mezelf; waar ik anders in dit jaargetijde er enkel aan dacht
ergens te gaan genieten van natuurschoon, en waar ik nu zelf de bekoring ondervind
om dingen te gaan zien en mee te leven die alleen nu en anders nooit meer zullen te
zien zijn, - dwingt integendeel de plicht om thuis te blijven, - het staat er als een
opperste noodzakelijkheid waar men niet tracht aan te ontkomen - elkeen is nu
geroepen de bewaarder te zijn van zijn eigen goed en hulp te verlenen in zijn eigen
omgeving. Alles wat vroeger 't leven verlustigde en onmisbaar bleek - uitgang,
verkeer met vrienden, reizen, briefwisseling, boeken, alles is weggevallen en dat
zonder wij het gemis sterk gevoelen of het te zeer betreuren. We staan op een
keerpunt, waar al het bijkomstige voorlopig achterwege blijft omdat er alleen plaats
is voor één zaak. We beleven gebeurtenissen die een ander uitzicht aan de wereld
zullen geven en we kunnen ons moeilijk voorstellen van welke aard dat nieuwe
uitzicht zal zijn. In elk geval ondergaat de maatschappij een grote kuis3, een zuivering,
waaruit de wereld met een nieuw aanschijn, verjongd zal voor de dag komen. Als
de vrucht rijp is, valt ze af en 't geen gebeurt moest gebeuren, op de een of andere
manier - alleen omdat de tijd der vervulling aangebroken was. Het klatergoud zal
wegvallen en valse beroemdheid verzinken; gezag dat op niets gesteund is zal
vervangen worden door gezag dat op daden en op innerlijke waarde berust. Iedereen
zal zijn eigen verdiensten aangerekend worden. IJdeltuiterij, kleinzieligheid en dingen
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bijhorigheid: bijkomstigheid
tafelkout: gepraat onder het eten
kuis: schoonmaak
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van schijnbaar overwegend belang, zullen waardeloos blijken en 't zal voortaan niet
meer genoeg zijn op de roem of 't fortuin van zijn afkomst te bouwen. Wat zal er
nog overblijven van de enge, politieke twisten die de wereld in spanning hielden?
We zullen voortaan adem halen in een lucht die door storm gezuiverd is als na een
nieuwe scheppingsdag. Dat zullen de goede uitwerksels1 zijn van de oorlog - laat ons
het hopen. Terwijl de vijandelijkheden nu nog aan de gang zijn, steekt hier en daar
nog een pijlke2 op van het oude onkruid en de mensen kunnen nog zo gauw niet
vergeten 't geen hen vroeger vaneen scheidde - de ingewortelde drift zoekt naar een
uitweg. De bladen van alle gezindheid hebben hun kleur en aanvallende bitsigheid
verloren - als op een ordewoord, heeft iedereen de wapenen van het woord neergelegd
omdat men nu stalen wapenen hanteert - en wie er opuit is een sensatieslag te wagen,
wordt voor zijn moeite niet beloond. Het gerucht rond Calmettes moord is plots
gedoofd en Mme Caillaux' beroemdheid is ineens gevallen; de moord op Jaurès laat
niets dan een flauwe naklank en de dood van Paus Pius X is geen wereldgebeurtenis
die al de reporters van Europa in de weer brengt. Er is geen plaats tenzij voor de
oorlog, geen aandacht tenzij voor de officiële mededelingen van het oostelijk en
westelijk front, zodanig dat, als er geen nieuwe gebeurtenissen van het slagveld te
melden vallen, de bladen twee, drie dagen dezelfde tekst onveranderd laten staan,
en de lezers gaan denken aan zoveel nieuwe overwinningen of nederlagen zodat men
de cijfers der doden en krijgsgevangenen door samentelling tot ontzettende uitslagen
brengt. Vroeger moest men alle bladen lezen, nu is het genoeg er één te zien - ze zijn
alle op 't zelfde model geknipt en geven letterlijk dezelfde tekst. Heel zelden maar
komt de oude partijgeest weer eens boven piepen - 't is lastig oude gewoonten nalaten!
en wat zou men later zeggen, moesten de toestanden weer eens in dezelfde vorm
terugkeren?! - ‘Vooruit’ is begonnen met op een toon aan Gentenaars bijzonder eigen,
verdachtmaking en bedekte aanvallen te doen op de kloosterlingen. 't Geen hoog
werd
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uitwerksels: gevolgen
pijlke: pijltje, sprietje
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opgenomen1 en op dezelfde bitsige toon werd afgesnauwd door de tegenstander: ‘Het
Volk’. Van elders nog kwamen absurde berichten over de handelwijze en de dood
van de Paus, die dan ook weer met drift en veel te veel omhaal werden gelogenstraft
in kleine katholieke bladen. De socialistische staatsminister Vandervelde en zijn
vrouw hebben er een sport van gemaakt om in auto over het front, sigaretten te gaan
uitdelen... en reclame te maken voor het Algemeen Stemrecht. Op de stond meent
de anti-socialist Arthur Verhaeghe het tegen zijn partner te moeten opnemen en heeft
er iets in dezelfde aard op uitgevonden om 't evenwicht der tegenpartij op dezelfde
hoogte te houden. In de heersende omstandigheden lijken die dingen overblijfselen
uit het Oude Testament - men moet er om glimlachen.

13 september.
In de hoogmis leest de pastor een herderlijke brief van de bisschop. De mensen
luisteren met gespannen aandacht, in de verwachting iets belangrijks te horen - 't
nieuws misschien van een hogere geestelijke tussenkomst die verandering aan de
toestand zal brengen? - De brief behelst echter niets bijzonders, is in een deemoedig
treurige toon opgesteld en spreekt van niets tenzij van onderwerping aan de goddelijke
wil. Er wordt in het schrijven nog een andere brief opgenomen - de laatste mededeling
van de overleden Paus. Dit ook is in dezelfde toon opgesteld, zonder één kranig
woord, waarbij het onrecht wordt afgekeurd, gelijk men het van een onafhankelijke
opperkoning der katholieke wereld zou verwachten. De gelovigen worden er in
aangemaand om te bidden en alle hulp van God te verwachten. Niet zoveel van een
woord dat aan overweldiging of aan verbroken verbintenissen doet denken! Men
voelt dat de brief geschreven is zowel voor de Duitse katholieken als voor de
gelovigen van het kleine, verongelijkte Belgenland!
Daarom maakt het stuk ook weinig of geen indruk. Men vraagt zich af waarom
men met de lezing van die pauselijke

1

't Geen hoog werd opgenomen: wat zeer ernstig werd opgenomen
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brief gewacht heeft tot vandaag, 13 september, als de Paus de 20e augustus reeds
gestorven is? En men vraagt zich nog veel dingen meer...
In de namiddag bezoek gekregen van Hugo Verriest, de rustende pastor van
Ingooigem (niet te verwarren met de andere die in werkelijke dienst is op de
parochie!). Hij verschijnt stralend, welgezind, levenslustig, alsof 't heel de week
kermis ware geweest. Op mijn vraag: of hij nog altijd zo sceptisch gestemd is
aangaande de gruwelen door de Duitsers gepleegd, beweert hij te volharden in zijn
mening: dat alles gelogen is of overdreven. Het strijdt tegen het karakter en gemoed
van de gulle pastor om maar te veronderstellen dat er slechte mensen zijn of dat er
kwaad gebeurt op de wereld. Waar ik hem op feiten wijs die ik zelf gezien heb en
hier op de streek bestatigd1 werden, verklaart hij: alle wreedheid af te keuren, gelijk
van waar ze komt, maar 't blijft zijn mening dat de Duitsers nooit in zulke mate
wreedheden zullen uithalen gelijk de Fransen onder het Schrikbewind en de Engelsen
in de Boerenoorlog. Volgens hem zijn die dingen onvermijdelijk en in ieder leger
zijn er elementen die naar 't dierlijke gaan en niet kunnen ingetoomd worden! Op
mijn vraag: hoe de handelwijze te verrechtvaardigen is der Duitsers die, niet uit drift,
maar ambtelijk, door de overheid bevolen, burgers meenemen om voorop te stappen
waar er gevaar is aangevallen te worden, ontwijkt hij met een reden die geen stand2
houdt - ze zouden het namelijk doen om de weg gewezen te worden! Ik kan het
gevoel niet onderdrukken dat er bij zulk een verklaring, een beetje vooringenomenheid
is, als van iemand die tegen alle gezonde rede, een vastgestelde mening wil staande
houden. Op die manier wordt het lastig te praten over een zaak, met iemand die men
niet kwetsen wil. Dat komt echter later wel vanzelfs terecht.
De avond vergaat in regen en storm; mijn gedachten en verbeelding blijft
aanhoudend bij de pas bekend gemaakte ramp van Namen. Men fluistert dat ze door
verraad zou

1
2

bestatigd: vastgesteld, bevestigd
geen stand houdt: geen steek houdt
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veroorzaakt zijn en er een groot getal slachtoffers vielen. Ik denk bijzonderlijk aan
een vriend van mij, flinke, lustige, goeie kerel die mij die kaart schreef op 12 augustus,
uit Beez s/Meuse: ‘Nu lig ik in de maneschijn, hoog op de boord van de Maas - de
schoonste streek die ik ooit gezien heb. Vandaag 80 kogels geschoten op Ulanen,
morgen 't volle vuur in - zie ik u niet meer, adieu dan, en dank voor je genegenheid
- Leve Vlaanderen!’ - Klinkt het niet als een uiterste vaarwel, een kort en sober
afscheid voor eeuwig? Sedert heb ik van die vriend niets meer vernomen en hij zal
wel, 't is te vrezen... in 't vuur gebleven zijn?! 't Stemt me treurig dat gedacht aan die
schone avond in die schone streek aan de Maas, die ik ken. En dan de dood en de
vernieling waarop weer de stilte volgt van iets dat afgespeeld is en voorbij. Hoeveel
hoop en verwachting ligt daar nu niet begraven? Die jongen ook had met zoveel
moed het leven bestormd, de omstandigheden hadden het hem zo lastig gemaakt; hij
had alles aan zichzelf te danken en nu, in de laatste tijd werd zijn inspanning bekroond
- hij had een schone betrekking, was goed getrouwd en gelukkig met een eerste
zoontje! Ik kan me voorstellen welke indruk die oorlogsverklaring in dat nieuwe
huisgezin heeft teweeggebracht. Omdat men vroeger soldaat geweest was, dacht men
nooit dat er iets ernstigs zou uit voortkomen - het moet als een obus geweest zijn die
openspatte, daar in huis! Het afscheid, de eerste weken vol bange verwachting, de
hoop altijd op een voordelige uitval en daarna niets meer tenzij onzekerheid en angstig
wachten naar nieuws dat maar niet komt. Dat moet duren nu tot het de militaire
overheid zal believen de naamplaatjes der gesneuvelden te ordenen en een lijst op
te stellen die medegedeeld wordt aan de belanghèbbenden! En dan blijft er nog voor
't hele leven de knagende onzekerheid met de vraag: hoe is hij gestorven? ware ik
erbij geweest, misschien was hij nog te redden? - misschien heeft hij dorst geleden
of is gestorven omdat er gemis was aan ziekendienst? - misschien heeft hij uren lang
liggen roepen om hulp? misschien heeft men hem moedwillig verminkt of doen
lijden? 't Is zo verschrikkelijk dat men beschaamd wordt over ons eigen onberoerd
bestaan en ongestoorde levenswandel.

Stijn Streuvels, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

130

14 september.
't Nieuws der overwinningen in Frankrijk montert de geesten wat op - een goede
einduitslag is in 't verschiet, er komt leven en beweging en de vrees verdwijnt. Men
heeft eigenlijk nooit getwijfeld, enkel maar 't geduld verloren! 't Is wonder hoe de
vrees zo gauw vergeten wordt, zodat men niet gelooft dat ze ooit bestaan heeft. Alwie
gevlucht is en bijzonderlijk de burgemeesters, maken nu een droef figuur1.'t Is alsof
ze ergens ten aanzien van een menigte, in hun hemd zouden gestaan hebben of anders
hun fatsoen verloren hadden. Een hooggeplaatst persoon die zich maar ooit met een
verschrikt gelaat vertoond heeft, is daardoor voor altijd zijn prestige kwijt. Als hij
zich weer in zijn vroegere statigheid waant, blijft er altijd iets van die uitdrukking
op zijn gelaat en de mensen vergeten niet 't geen ze eens gezien hebben. Dezen
integendeel die stand gehouden hebben, al ware 't enkel uitwendig, zijn gered en
behalen nu eer voor hun moed. 't Is de mensen over 't algemeen niet meer aan te zien
dat er iets vreselijks kon gebeuren; bij de minste mogelijkheid aan hoop, herneemt
het leven weer zijn gewone gang en de natuur, haar rechten. Ik ook moet mezelf
geweld aandoen om te geloven dat er eens gevaar geweest is en dat ik eens de redenen
heb nagezocht om de vrees voor de dood te verklaren. De weerzin voor de pijn? Maar
nu overtuig ik mij dat een kogel door de hersenpan minder pijn veroorzaakt dan de
slag van een hamer op de kleine vinger! Angst voor 't geen men nalaat? Onzekerheid
voor 't geen men vinden zal aan de andere zijde van 't leven? - de sprong in 't
onbekende? Treurnis en medelijden om het afscheid van vrouw en kinderen? Maar
ik moet eerlijk bekennen dat, op het kritische2 ogenblik, niets van dit alles me voor
de geest is gekomen - ik dacht er enkel aan die nietige velletjes papier in veiligheid
te brengen en waagde me daarvoor op een plaats waar een obus me treffen kon! Ik
voelde alleen spijt om mijn Flaubert-editie, omdat toevallig mijn ogen op die reeks
boeken vielen. Wanneer ik het nu, achteraf bedenk, was dat gevoel

1
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maken ... een droef figuur: slaan een mal figuur, maken een flauwe indruk
kritische: kritieke
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van heel andere aard. Vooreerst is er de beroering om de koortsige afwachting van
't geen gebeuren gaat en, intussen, het blinde gehoorzamen aan het natuurgevoel dat
beveelt: voort te leven! en dat u de banaalste onderwerpen in de geest brengt. Op die
stond was er vooral de razernij om zich weerloos als een stom stuk vee te moeten
laten vermoorden - het ongemak om te staan in een huilende menigte, met een paar
idioten die de kop verloren en in hun balorigheid1 hun roer wilden afschieten en
messen trokken. Bij burgers die om hun voornaamheid te behouden, hun schrik
trachten te loochenen door de gekste troostredenen en die menen dat het genoeg is
er over heen te praten en niet te geloven 't geen ze vrezen dat gebeuren zal! Ik heb
er midden in gestaan, en zonder de moed te vinden een enkel woord te spreken, heb
ik die mensen maar bezien, verstomd en me gevraagd: of 't wel die zelfde,
gemoedelijke, welgedane2 lieden waren en ik ben er vandoor getrokken met 't gedacht:
liever met 't wapen in de hand in de rangen te vechten dan hier de kalmte te moeten
prediken, met de onzekerheid altijd dat er een dwaasheid zal gebeuren waarvoor wij
allen zullen te boeten hebben. Het is mijn vaste overtuiging dat de oorzaak van al
die verschrikking, eer er zelfs enige reden toe was, voortkomt uit het omstandig
relaas en het aandikken van de gruwelen die we in de bladen gelezen hebben. Nu
echter is dat alles voorbij en 't lijkt een nare droom; nu zijn we aan de zegepraal!
De postdienst wordt gedaan door de tram en zo krijgen we weer nieuws uit de
buitenwereld.
Vandaag heb ik een trosje van 5 Duitse geweerkardoezen bemachtigd. Van deze
vijf ben ik toch zeker dat hun doel gemist is en ze geen bloed vergieten zullen - ze
zijn bestemd hier op mijn tafel de vreedzame functie van pressepapier uit te oefenen.

15 september.
't Geen ik hier op mijn streek bij de bevolking, als geestesgesteltenis, heb kunnen
opmerken, moet, te oordelen
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balorigheid: woeste verdwazing
welgedane: welgestelde en deftige
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naar onderstaand bericht, ook op andere plaatsen 't zelfde zijn. Het versterkt mij in
de opgedane mening: dat sommige elementaire gevoelens bij ons volk totaal ontbreken
en dat de ‘Ame Belge’ nog maar enkel in embryonaire toestand bestaat. Ik kan mij
niet voorstellen dat, in de gegeven omstandigheden, zulk een bericht, in gelijk welk
land van Europa zou kunnen verschijnen!
CONSEILS AU PUBLIC.
De différents côtés on signale la capture de prisonniers allemands, de ci 300 de là
36, ailleurs des groupes moindres.
Dès que l'officier est tué les hommes ne demandent qu'à se rendre. C'est ce qui
rend d'autant plus répréhensible la légéreté avec laquelle on rend des villes ou des
communes à l'une ou l'autre patrouille de uhlans, alors même que des groupes plus
nombreux de soldats belges se trouvent à proximité.
D'autre part certains habitants, soit crainte, soit bêtise, donnent aux troupes
allemandes des renseignements, souvent désastreux pour les nôtres.
Presque partout, lorsque des ennemis sont signalés, les civils au lieu de rester chez
eux, entourent les soldats belges, se mettent dans leur champ de tir, malgré toutes
les observations, et facilitent les mouvements de l'ennemi tout en paralysant les
nôtres.
Les autorités paraissent décidées à prendre des mesures énergiques pour faire
cesser cette situation.
On nous affirme que le bourgmestre d'une localité que nous ne désignerons pas
autrement, avait rendu la ville à un officier allemand qui s'était présenté seul. Des
troupes belges étant survenues sur ces entrefaites se seraient assurées de la personne
du bourgmestre qui aurait été envoyé à Anvers pour fournir des explications.
Rappelons que les civils qui fournissent des renseignements aux allemands sont
passibles de la peine la plus grave.
(L'Indépendance, 14 september 1914).
Nog altijd gaan de landlieden de soldaten bezoeken en komen opgewekt van de
lastige reis terug. Er worden niets
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dan heldendaden verteld. Ik geloof dat er heel kranige kerels bij zijn die de
heldenmoed en de dapperheid in latente staat, in hun gemoed droegen en die nu eerst
in hun element komen als ze mogen hun leven wagen om de vijand te doden. Maar
ik ben evenzeer overtuigd dat er ook benauwderiks1 onder zijn, vluchters en
plantrekkers en carottiers2 - die zullen behouden thuis komen omdat zij voor hun vel
gezorgd hebben eer er gevaar was! Dezen zullen 't geweldigst opsnijden met 't geen
ze zich inbeelden uitgevoerd te hebben. In ‘De Landwacht’ staat het volgende:
KRIJGSRAAD.
De Krijgsraad van de vijfde legerafdeeling vergaderde in het Gemeentehuis te
Ruysbroeck. Een aantal soldaten verschenen voor den raad onder betichtingen van
allerlei aard.
Vier kanonniers werden veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid, om bij het gevecht
te Londerzeel (24 Augustus) een kanon verlaten te hebben, zonder te pogen het terug
te nemen.
Dank aan de dapperheid van twee officieren, viel het kanon niet in de handen van
den vijand.
Het strenge vonnis zal bepaald den soldaten tot voorbeeld dienen. Andere middelen
werden voor smaad, bedreigingen, ongehoorzaamheid en om te loopen als de vijand
afkwam, verwezen van 1 tot 3 jaar inlijving in eene strafkompagnie.
Heldenmoed en vreesachtigheid is ook maar een kwestie van zenuwen, verzekert
men. La frousse3 kan een mens van goede wil overkomen en hem zodanig
overmeesteren dat hij niettegenstaande de beste inzichten, laf wordt, omver valt of
lopen gaat. Dat heb ik hier bij de burgerbevolking kunnen opmerken. Dezen die altijd
't hoogst opgelopen hadden met hun moed, heb ik zien vallen en kruipen als laffe
hondjes, anderen, waarop niemand had durven reke-
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benauwderiks: bangerds
carottiers: lijntrekkers
La frousse: plotse felle angst, paniek
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nen, bleven kalm en beraden. De zaak is: dat men op voorhand niet weten kan welk
figuur men zal maken en men het bij zichzelf eerst ondervinden moet eer men zeggen
mag: ik zal mij sterk houden. Ik vraag mij echter af, hoe de mensen zich
verantwoorden zullen die aan de schrik hebben toegegeven zonder er schijn van
gevaar was? Ik kan b.v. aannemen dat een burgemeester in moeilijke omstandigheden,
de kop verliest en om geen verantwoordelijkheid te dragen, aan 't lopen gaat. Dat is
verschoonbare lafheid, waarbij hij te kennen geeft aan zijn ambt te willen verzaken;
maar dat die burgemeesters kalmpjes terugkeren als het schijngevaar voorbij is en
doen alsof er niets gebeurd was en hun ambt weer opnemen, dat is hier alleen mogelijk
... omdat de burgerij niet nadenkt en er misschien politieke partij in gemengd is.
Vandaag weer vindt men het nodig daarover een berichtje te verkondigen:
OVER DE BURGEMEESTERS.
De Patrie van Brugge schrijft een goed beredeneerd artikel over burgemeesters en
gemeenteraadsleden die, zoodra zij eenig gevaar vermoeden, door schrik hunne
gemeente met haast ontvluchten, als het hunne plicht is te handelen gelijk een
zeekapitein die maar zijn schip verlaat als alle hoop opgegeven moet worden.
Maar de Patrie doet ook opmerken dat men als vluchtelingen niet mag aanzien
burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden die, aan hunne plicht getrouw,
slechts hunne gemeente verlaten als bijna al de inwoners ontvlucht zijn en er geen
middel meer bestaat hunne medeburgers te beschermen. Men kan toch niet vergen
dat zij bijna alleen in hunne stad verblijven en zich alzoo aan den vijand overleveren
om als gijzelaars te dienen en soms om gefusiljeerd te worden.
(Het Volk, 15 september).
Het geldt niet alleen burgemeesters; ik denk aan die onderpastor van Elsegem, die
op de vermaarde ‘Vliegende Maandag’ op een hoeve vluchtte, er zijn toga afwierp
en ze deed verbranden eer hij met de kleren van de boer uitzette!
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- Men vertelt ook dat, toen de geestelijkheid van Deerlijk door de Duitsers
opgevorderd werd om bescheid te geven over de aanval op de verkenners, de pastor
noch zijn twee onderpastors nergens te vinden waren! Een ervan heeft eerst twee
dagen later durven uitpiepen. Integendeel hoort men elders van wondere
vastberadenheid bij geestelijke en wereldlijke overheid, die soms voor gevolg heeft
dat een hele gemeente aan de ramp ontsnapt. Er zijn er zelfs die, bewust van de
waardigheid en de plichten van hun ambt, liever hun leven lieten dan een stap te
wijken.
Dat er uit vrees om ongemakken te voorkomen ongeoorloofde dingen gebeuren,
zelfs door heel brave lieden, is ook gemakkelijk aan te nemen. Ik vind hier weer een
berichtje waar er melding van wordt gemaakt:
AANDACHTIG LEZEN. - IN WEST-VLAANDEREN.
De heer arrondissementskommissaris heeft het volgende bericht medegedeeld:
WAARSCHUWING. - Ik heb vernomen dat in gemeenten van mijn arrondissement
landbouwers en bijzonderen, vijandige soldaten in hunne schuren of andere plaatsen
verborgen gehouden hebben. Dergelijke handelwijze is hoogst laakbaar, en moet
beschouwd worden als een verraad jegens het Vaderland.
Daarom laat de heer kolonel-bevelhebber van het 5e korps vrijwilligers mij toe u
kenbaar te maken, dat alle persoon bevonden wordende vijandelijke soldaten
verborgen te hebben, zal beschouwd worden als spioen1 en veroordeeld worden
volgens de oorlogswetten.
De arrondissementskommissaris,
Baron VAN DER GRACHT D'EEGHEM.
NOTA.
Dergelijke waarschuwing is toepasselijk voor geheel het land.
Dat noem ik: de oorlogs-opvoeding maken van een volk!

1

spioen: spion
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Eerst als er op de eigen streek iets gebeurt, dat men ter plaatse kan nagaan, ondervindt
men hoeveel onzin er in de bladen gedrukt wordt en hoeveel vertrouwen men nog
hebben mag in 't geen men leest. Er zijn echter verschillende oorzaken die deze
toestand verklaren. Vooreerst is de pers er niet altijd op gesteld de nauwkeurige
waarheid te geven en de voorvallen aan te halen gelijk ze gebeurd zijn. De handeling
van de vijand moet in 't zwart uitkomen en moed en vaardigheid van onze soldaten
moeten in 't licht gebracht. Er zijn nog meer andere oorzaken die de oorlogsreportage
bemoeilijken; o.a. als het geval reeds aan het blad overgemaakt wordt, is er nog
niemand die weet hoe de de zaak zich heeft voorgedaan. Niemand kent de ware
toedracht om de goede reden: als ergens een schermutseling begint, het merendeel
die er bij tegenwoordig zijn, nemen de vlucht en de overigen verliezen de kop en
weten niet wat er gebeurd is. Men denkt er echter niet aan hoeveel onrust en schrik
veelal veroorzaakt worden door die leugenachtige berichten. In een groot weekblad:
't Getrouwe Maldeghem (daar heeft men ten minste tijd om bevestiging van het
nieuws te eisen?) kreeg ik het relaas over de slag te Doornik... Het heette er: De
veldslag van Avelgem! Volgens de berichtgever was heel de streek langs de Schelde
geplunderd en platgebrand; er was kwestie van niet minder dan stromen bloeds over
heel de doortocht, alhoewel de blote waarheid luidt: dat er buiten Doornik zelf, geen
schot werd gelost en hoegenaamd geen slag werd geleverd. Mijn familie in Brugge,
waar men dit stuk gelezen had, was niettemin in doodsnood over 't geen ons was
overkomen!
Over de gebeurtenissen te Deerlijk drukt een Gents blad het volgende. Men kan
zich hiermede een gedacht vormen in welke toon onze volksbladen werden opgesteld
en hoe men moedwillig de feiten verdraait.
IN 'T KORTRIJKSCHE.
De doortocht der Duitsche troepen in de omstreken van Kortrijk werd gekenmerkt
door nieuwe ongehoorde gruweldaden.
Zooals wij verleden week gemeld hebben, werden Dins-

Stijn Streuvels, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

137
dag te Deerlijk vier uhlanen gedood door een peloton gendarmen en vrijwilligers.
Drie dagen nadien verscheen opnieuw eene Duitsche patroelje in de gemeente
Deerlijk en daar zij met een 35-tal mannen sterk was, waren de Pruisen veel stouter
en drongen door in de richting van Kortrijk.
Eene Belgische patroelje, verwittigd, trok de Duitschers tegemoet en eene hevige
schermutseling had plaats.
De vijandelijke patroelje had verscheidene dooden en gekwetsten en om zich te
wreken vielen zij de bewoners van Deerlijk aan, staken verscheidene hoeven in brand
en deden de jonge mannen voor hen marcheeren,...
De genaamde Deghezelle werd door een Pruis gedood, omdat hij weerstand bood.
De ongelukkige werd door eenen kogel in volle borst getroffen en was op den slag
dood.
De Duitschers trokken vervolgens naar Harelbeke en Zwevegem.
Te Harelbeke staken zij insgelijks talrijke hoeven in brand en te Zwevegem eischten
zij levensmiddelen.
De patroelje die door Zwevegem trok, wilde zich rechtstreeks naar Kortrijk wenden,
doch slecht bekwam het. In de nabijheid van den molen van landbouwer Soete,
werden de Duitsche barbaren onthaald op geweerschoten van eene patroelje
gendarmen. Vier Duitsche uhlanen vlogen uit den zadel en werden gekwetst. Hunne
paarden werden buitgemaakt en naar Kortrijk gebracht; de overblijvende uhlanen
hadden zich uit de voeten gemaakt. Deze vluchtelingen drongen in de hoeve
Vermeulen en met den revolver in de hand dwongen zij den landbouwer te zeggen
wie op hen geschoten had, indien het vrijwilligers, gendarmen of burgerwachten
waren.
Tweemaal hernieuwden de uhlanen hunne vraag en de landbouwer kon geen stellig
antwoord geven, daar op het oogenblik dat er geschoten werd, hij op zijn land aan
den arbeid was en spoedig naar huis was geloopen.
De Duitschers maakten daarop rechtsomkeer en vervolgden hunnen weg.
Een 16-jarig meisje, de dochter van den smid Verheust, wonende op het gehucht
van den molen Soete, stond op
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den dorpel harer deur, toen de eerste schoten werden gelost. Het meisje werd door
eenen kogel in den onderbuik getroffen; erg gekwetst werd de ongelukkige naar het
gasthuis gebracht, waar zij bezweek.
Tijdens de schermutseling die plaats had aan de ‘Vogelmarkt’ werden twee
nieuwsgierigen, die de Duitschers achtervolgden, gekwetst, doch gelukkiglijk niet
erg.
TE DEERLIJK.
Zooals wij gemeld hebben werden er alhier, door eenige uhlanen, gruweldaden
gepleegd.
Het was de knecht niet Van Deghezelle, maar wel de zoon der weduwe Ostijns,
die door de Duitschers was opgenomen en voor hen moest marcheren.
De jongeling kon de vlucht nemen en verschool zich in het lis eener beek, van
waar hij naar zijne moeder terugkeerde, toen de Pruisen weg waren.
Buiten de brandstichtingen, werden te Deerlijk geene bewoners gedood. (De
Landwacht, 14 september 1914).
Ik ben ter plaats geweest en om der waarheids wille, diene 't volgende gezegd. Eerst:
dat hier van ongehoorde gruwelen geen spraak kan zijn; verder is heel het relaas vol
onnauwkeurigheden en valse uitleg. Er werden b.v. te Harelbeke geen hoeven in
brand gestoken en hoe deze te Deerlijk in brand gerocht zijn, zal wel niemand
verwonderen die weet hoe de zaken zijn afgelopen! Alle weldenkend mens hier op
de streek vindt het een ongehoorde dwaasheid om jonge, onervaren vrijwilligers te
gebruiken die Duitse verkenners moeten aanvallen! Zij zijn er allerminst toe geschikt
en onze militaire gouverneur zou beter doen ons enige flinke, vastberaden
scherpschutters te zenden of maar eenvoudig zulk karweitje over te laten aan onze
eigen jachtwakers en wildstropers - op die wijze zou geen enkele verkenner gaan
vertellen wat hij gezien heeft! De vrijwilligers hebben hier heel flauwe bezigheid
volbracht en verbrodden gedurig aan de boel1 - en het kan

1

verbrodden gedurig aan de boel: verbrodden voortdurend de zaak
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ook niet anders, omdat zij vastberadenheid missen, beleg, wilskracht en vooral niet
bedreven genoeg zijn in 't schieten! Te Sint-Eloois-Vijve, bij Waregem, schuilen een
aantal vrijwilligers in een onbewoond huis langs de Gentse baan. Op een 100 meters
afstand komen Duitse verkenners voorbij, de vrijwilligers schieten - te vroeg! gelijk
altijd - en er valt... een peerd! 't Gevolg daarvan: de Duitsers zijn aangevallen geweest,
zij hebben geen soldaten gezien, ergo, 't zijn de burgers die geschoten hebben,... er
komt een heel bataljon en men beschiet Waregem! Te Deerlijk was het iets in die
aard. De 8ste september waren er een 100-tal vrijwilligers die 17 Ulhanen omsingeld
hielden op een hofstede met wal en gracht errond. Er werden kogels genoeg geschoten
om heel Deerlijk plat te leggen, maar altijd van op zulke afstand, dat de Ulanen, twee
per twee, 't hof afgereden zijn en er maar één dode en één gekwetste gebleven is.
Geen enkel Belgisch soldaat die zich aan de Duitsers maar vertoond heeft! De 10de
komen er weer Duitsers voorbij. De vrijwilligers schieten van uit een sparrebos langs
de baan gelegen. In plaats dat de Duitsers vluchten, gelijk de soldaatjes 't verwacht
hadden, trekken zij hun peerd om en rijden op het bosje af. De vrijwilligers in plaats
van stand te houden, sluipen achter het bosje uit en vluchten op een hoeve. De Duitsers
krijgen weer geen enkel uniform van soldaat te zien, maar als zij uit het bos komen,
merken zij integendeel enige landlieden die hun werk laten staan en ijlings vluchten
naar een hofstede die staat in tegenovergestelde richting als deze waar de vrijwilligers
gevlucht zijn. De eerste ligt langs de grote steenweg, de andere langs de heirbaan waar beide wegen hier een openlopende spriet vormen. Het lag voor de hand dat de
landlieden verdacht werden van de aanslag. Die hofstede waar de landlieden gevlucht
waren, werd onderzocht, de zoon van de boer werd gedood, een andere burger
gekwetst en de hofstede met schelven en schuur mede met twee aanpalende hoeven,
werden in brand gestoken. Aan de hofstede langs de steenweg, waar de vrijwilligers
zich koesthielden, gebeurde er geen kwaad, omdat men geen vermoedens had zelfs,
dat er soldaten in gemoeid waren. Niet te verwonderen dus dat onze boeren niet te
fel ge-
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diend zijn met de ‘hulp’ door onze gouverneur gezonden! De 11de daaropvolgende
is er dat bataljon op uit getrokken om te Deerlijk een onderzoek te doen over die
aanvallen. Wat zij er met zulk een vervaarlijke legermacht gingen uitrichten, weten
we niet, want onderwege, eer zij aankwamen, is er bevel gebracht - door de
motocyclist - dat zij onverwijld moesten terugkeren om naar Frankrijk te trekken.
Enige oversten alleen zijn gebleven om het onderzoek uit te voeren. Zij hebben te
Deerlijk 5 burgers medegenomen en te Harelbeke 3, die verdacht waren aan de aanval
deelgenomen te hebben. Zij werden medegevoerd naar Berchem waar zij voor een
krijgsraad hebben moeten verschijnen. De 5 van Deerlijk werden 's anderdaags
losgelaten; de 3 van Harelbeke echter zijn medegevoerd geweest met het leger en
zijn eerst 10 dagen later te Harelbeke teruggekeerd.

16 september.
In de noord-oostelijke richting, waar wij geregeld de treinen van Kortrijk op
Oudenaarde hoorden voorbijstomen, blijft het nog altijd stil en de streek verlaten. 't
Is alsof er ginder iets weggestorven ware! De tram rijdt echter nog en brengt de
brieven tot Vichte, die ons dan door een postbode, zonder uniform en zonder lederen
tas, als door een gewone burger, thuis besteld worden. Hij heeft ten andere geen
zware vrachten te dragen en 't is maar hoogstzelden als we nog een dagblad of een
brief krijgen. Wij worden ten andere gewend aan 't abnormale van de toestand en
denken zelfs niet wat er zal of moet uit voortkomen! Als men ons in gewone tijd had
moeten stellen, met 't geld of de middelen die we toevallig in huis hadden om er een
zekere tijd van te leven zonder dat er iets kon bijkomen, we zouden vol onrust geweest
zijn en er ons slapen bij gelaten hebben. Nu zijn we feitelijk zo gesteld zonder dat
er iets kan bijkomen of iets kan tot gebruikbare waarden worden uitgewisseld - we
weten niet voor hoelang alles blijft stopgezet en we van onze eigen middelen zullen
moeten teren! En toch is de onrust heel klein: men leeft op goed geluk en we wachten
de toekomst af, met de troost: dat we niet alleen, maar allen in 't zelfde geval verkeren!

Stijn Streuvels, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

141

17 september.
Nu de bladen, die 't enige dagen geleden zo druk hadden, niets nieuws meer te melden
vinden, drukken zij hun kolommen vol met herhalingen over 't geen zij reeds van de
overwinning hebben verteld. De eenvoudige lezer geraakt erdoor in de war, denkt
dat er kwestie is van nieuwe zegepralen en door de samentelling van doden en
krijgsgevangenen, krijgt hij weer onmogelijke uitkomsten!
In de laatste dagen is hier weerom veel beweging over de baan; de boeren haasten
zich om alles te verkopen en te leveren wat ze maar missen kunnen met 't gedacht
dat ze beter hun geld verbergen kunnen dan tarwe en haver! De dag door rijden zwaar
geladen wagens in elke richting door 't dorp. Die bedrijvigheid in 't verkopen van
levensmiddelen is van aard om iemand tot nadenken te stemmen. We moeten weten
dat alles wat van 't dorp nu weggaat er niet meer zal terugkeren, eens dat er nood
ontstaat en dat de boeren zelf, die nu zo haastig zijn om zich van hun vruchten te
ontmaken, misschien met een zak geld zullen moeten optrekken om een enkele zak
van het koorn terug te krijgen van 't geen ze nu geleverd hebben.

17 september.
Een wandeling gedaan naar Kaster. Die gemeente is van aard en doening het
tegenovergestelde van Ingooigem. De inwoners zijn er kalm, gerust en blijven aan
hun bezigheid. De oorzaak, 't is dat ze betrouwen mogen hebben in hun gemeentelijke
overheid; er is een pastor en een burgemeester die de zaken in orde brengen. Hier
blijkt het eens te meer hoeveel invloed een paar mensen kunnen uitoefenen op een
hele bevolking. Pastor Jules Claerhout is ten andere nog iets meer dan een gewone
buitenpastor - hij is een befaamd geleerde, maakt deel van verschillende
wetenschappelijke maatschappijen, heeft veel in 't vreemde gereisd en is vooral een
vastberaden, kalme man, die op zijn eigen benen staat. Van eerstenaf heeft hij, samen
met de burgemeester, maatregelen genomen en hij vertelt daar bijzonderheden over
alsof 't de gewoonste zaak der wereld gold en alsof iedereen het gedaan had gelijk
hij. De diensten in de kerk duren hier korter dan voor de oorlog; de sermoe-
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nen zijn geschikt naar de omstandigheden en bestaan in het geven van inlichtingen
en raad. Het uitoefenen der plaatselijke politie is aan de pastor overgelaten en zo
gebeurt het dat de parochianen de verordeningen zien toepassen door hun pastor. Als
er op de gemeente vreemdelingen komen die uit nieuwsgierigheid de Duitse
verkenners nazetten, zien ze hun fiets aangeslegen1 door de pastor; en 's zondags
avonds is hij het weer die zorgt dat de herbergen op tijd gesloten worden.
Kaster is zeker wel de enige gemeente die 't minste de beroering gekend heeft van
de Vliegende Maandag, want de pastor was er die de vluchtelingen tegenhield en
hen overtuigde dat ze dommigheid bedreven.
In de pastorie wordt er dagboek gehouden van al 't geen er op de gemeente in
betrek2 met de oorlog, gebeurt; en in het museum van plaatselijke etnografie (de
eerste en enige inrichting van dit soort) door pastor Claerhout ontworpen, zijn al de
voorwerpen bewaard die door de troepen achtergelaten of van 't leger herkomstig
zijn. Op Kaster is eigenlijk nog geen paniek geweest en de parochianen leven in de
atmosfeer die van hun pastor uitstraalt, want zij zijn verzekerd dat zij slechts hoeven
bang te zijn als ze zien dat hun pastor bang is. Hij heeft hun gezegd dat, als het
werkelijk nodig moest worden, hij op de parochie zou blijven zolang, tot het laatste
kind vertrokken en in veiligheid is. 't Is niet alleen onder krijgslieden dat men in
oorlogstijd, moed en verstandig beleid aantreft. Waren er maar meer gemeenten
voorzien van krachtdadige en vooral kalme overheid; waren er enkel enige mensen
op ieder dorp die met gezag bekleed, in elk gegeven omstandigheid weten wat ze te
doen hebben!

18 september.
't Is acht dagen geleden dat het Duitse legerkorps langs de Schelde is voorbij
getrokken; vijf boeren van Ruien zijn met hun peerden en wagens moeten mederijden
naar Frankrijk en nu is nog geen enkele van die vijf boeren teruggekeerd.

1
2

aangeslegen: aangeslagen, in beslag genomen
betrek: betrekking, verband
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Men begint ongerust te worden want op die vijf hoeven is 't werk in volle gang en
de boer afwezig!

19 september.
De nieuwsbladen drukken niets dan lof die wederzijds onder de bevriende landen
wordt afgekondigd en België bevindt zich daar tussenin die grote mogendheden als
een betroeteld1 kind, dat tegen eenieders verwachting, zich kranig heeft gehouden
en een kloek figuur gemaakt. Ik geloof niet aan 't idealisme van gelijk welke
mogendheid gelijk ik niet geloof dat er iets edelmoedigs kan ontstaan uit de naamloze
menigte. Met de verhoudingen onder de mogendheden gaat het als met de
betrekkingen der wijven uit de steegjes en volksbuurten - vriendschap en onenigheid
keren om gelijk de wind en 't geen vandaag samenspande is morgen ontbonden om
tegen elkaar in te vliegen al naar de omstandigheden en voordelen het vragen. Dat
Engeland ons hier bijspringt alleen om 't schenden van onze neutraliteit te wreken ze zeggen het wel maar iedereen doorziet het spel, en er zijn zoveel zwaardere redenen
waarbij Belgiës bestaan zelfs niet in aanmerking komt, niet meer dan gelijk welk
idealistische reden die 't princiep en 't in ere houden van 't volkerenrecht zoude willen
herstellen. In hun vriendschapsbetuigingen schijnen de mogendheden ook alweer
veel overeenstemming te hebben met de doening van veel mensen. Waar het
eigenbelang twee partijen samenbrengt, moet men van weerskanten alles wat die
twee partijen vroeger gescheiden heeft of wat ze malkander misdaan hebben, vergeten
worden. Alweer gelijk de straatwijven die, als ze samen koffie drinken, niet willen
geweten hebben dat ze ooit malkaar scholden. Niemand die 't nu geradig2 vindt een
woord te reppen over 't geen Engeland, een 15 jaar geleden, met de Boerenoorlog,
heeft uitgericht, waardoor het over de ganse wereld 't afgrijzen en de schande wekte;
- dat het alleen aan de grote mogendheden gelegen heeft - die het onrecht lieten
geschieden om de heilige neutraliteit en hun eigenbelang - niet te schenden, om 't
geweld van elk weldenkend man tegen 't perfide

1
2

betroeteld: vertroeteld
geradig: geraden, raadzaam
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Albion te zien optrekken. Nooit misschien is er in de hele geschiedenis zulk
eenstemmig en spontaan gevoel van sympathie ontsprongen over de bevolking van
de hele wereld, als voor de verongelijkte Transvalers. Die sympathie is ongelukkiglijk
doodgelopen tegen de apathie der diplomaten en vorsten, zodat de sterkere Reus de
kleinere Boer zijn erf toch heeft ingepalmd. En hoe ziet men het nu verkeerd? Onze
belangen zijn vast aan die van Engeland en Engeland heet voortaan het loyaalste
volk der wereld: het strijdt om 't herstel van een ideaal - een recht dat werd
geschonden! Hoe stond het met Frankrijk voor de oorlog? het wufte, het rotte waar
't bederf en de omkoperij woekerde in al de rangen, van hoog tot laag! Het
ongodsdienstige, het heidense Frankrijk is voortaan onze bondgenoot, dus een
bevriende natie waar de bladen - die juist ophielden van schelden! - nu niet genoeg
de lof om de dappere ridderlijkheid kunnen verkondigen. De tijden van het Franse
Schrikbewind zijn ook al zo lang vergeten en al 't geen België ervan heeft
ondervonden - en nu Frankrijk ons voor de zoveelste maal ter hulp springt, zullen
we - Vlamingen vooral, wel best doen onze vaan met de Zwarte Leeuw voorgoed in
de zak te stoppen en voortaan te zwijgen met ons gezeur van Groeninge en 1302!
alware 't maar om de ‘Amitiés Françaises’ niet te kwetsen. Rusland zelf, met zijn
knoet en zijn Paus-Keizer-Tsaar-autocratie en zijn slavenmoezjieks, is een land waar
niets meer valt op aan te merken! En hoe wonder de zaken lopen! waar de sympathieën
plots werden toegehaald omdat de omstandigheden het zo eisten, zijn de verhoudingen
met de volkeren die ons van rechtswege aangingen door verwantschap, gewijzigd
weeral, alleen omdat het lot ons bij de keel grijpt en de buurman verschoond bleef
door de vijand.
België en Holland, lijk zuster en broer hoorden ze bij elkaar; banden van alle slag
hielden ons samen - alleen door een politieke grens waren wij gescheiden. En zie
hoe de gebeurtenissen de twee landen plots in een verschillende toestand stellen België in vlam en vuur, Holland kalmpjes aan 't mobiliseren om zijn onzijdigheid te
handhaven en stilletjes zwijgend om niet in de dans te komen, met of tegen de Duitse
Oom! Dat noemt men, geloof ik, opportunisme
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en met dat ding komt men 't verst. Maar van hier uit, waar we onder de ijzeren vuist
liggen te spartelen, beschouwen de mensen het als een onrecht omdat onze nauwste
gebuur en eerste verwant, uit voorzichtigheid, om er zijn eigen vel niet aan te wagen,
de stem niet verheft en 't woord in de mond houdt dat hij zou moeten uitspreken,
alware 't maar om ons een zedelijke hulp en wat moed te geven. De toon der grote
Hollandse bladen is as-grijs van neutraligheid1. Voor hen bestaat er niets anders dan
't geen ze voor 't ogenblik geschikt achten te zeggen en het is hen enkel te doen om
de mening van het publiek een richting te doen inslaan die aan de toestand voordelig
is. Dat luidt in andere woorden: onze eigen belangen eisen dat we onze vriendschap
nu voor een tijd onder de bank stoppen. Wij echter staan hier als één man met de
mening: dat we ons recht verdedigen, al moest het ons bestaan kosten! Wie onrecht
wordt aangedaan verwacht dat de hele wereld het uitschreeuwen zal van
verontwaardiging. De pers der Verbondenen zorgde er reeds voor dat keizer Willem
de titel bekwam van Attila II en de uitval der Duitsers werd beschouwd als een
beweldiging2 der barbaren tegen de westelijke beschaving. Er kunnen kosmische of
organische wetten bestaan die, op geregelde tijden zulk een overstroming van 't ene
ras tegen het andere noodwendig maken. De dingen herhalen zich gedurig in de
geschiedenis en van die rasverschuivingen die voortrollen van oost naar west, of
omgekeerd, hebben meer plaats gehad. Als een volk overbeschaafd wordt, verliest
het zijn levenskracht en een jonger volk verjaagt het van het aanschijn der wereld.
In die grote wieling3 van oer-krachten, zijn keizers en vorsten enkel de nietige
werktuigen en alle verbonden en contracten van geen bedied4; zodat, als die stroming
waarlijk doorgaat, binnen kort een nieuw verbond kan ontstaan en Germanje met de
Rus, misschien samen hun krachten inspannen om heel het westen weg te vagen!
Daar kunnen wij ons enkel bij neerleggen als bij alle natuurgeweld waartegen wij
machteloos staan. Waar wij ons echter niet mogen bij neerleggen, wat

1
2
3
4

Neutraligheid: zogenaamde neutraliteit
beweldiging: overweldiging
wieling: wenteling
bedied: betekenis
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niemand stilzwijgend mag laten voorbijgaan - omdat niemand neutraal is in zulke
zaak! - 't is als er openlijk en op grote schaal onrecht gebeurt op de wereld, - als
iemand van zijn macht gebruik maakt om het recht te schenden. Want eens dat bij
de volkeren het verzet tegen 't onrecht ophoudt, als de verachting en het misprijzen
niet meer uitgesproken wordt tegen de schenner van het recht, valt het zedelijk
princiep ook weg en daarmede alle steun waardoor overeenkomsten en contracten
verzegeld zijn! 't Geen men ons vandaag aandoet kan men morgen beginnen met
gelijk welk ander klein land of onweerbaar volk. Er is over de hele wereld, en
bijzonderlijk uit neutrale landen, te weinig verontwaardiging opgegaan om 't geen
men door kracht van geweld heeft durven te doen. Dat alwie in 't geschil niet
betrokken is, uit voorzichtigheid zwijgt, is een veeg teken van onze tijd die rijp schijnt
voor algemene ondergang!

20 september.
Door de regenvlagen heen, horen wij heel de voormiddag, zware kanonslagen in
zuidelijke richting. Wij vernemen dat het zou te Peronne zijn, waar de Fransen een
omsingelende beweging trachten uit te voeren. In de omtrek hier, blijft alles rustig.
Wij zijn aan ons zelf overgelaten.
Nog altijd blijft er een zekere spanning onder 't volk aangaande de zogezegde
neutrale houding van Holland. Alle slag1 verdachte geruchten doen weerom de ronde
en men voorspelt namenlijk dat Holland aan de zijde van de Pruis zal springen.
Telkens werden die geruchten tegengesproken en van persoonlijke vrienden uit
Holland, kreeg ik tot hiertoe niets dan blijken van hartelijke deelneming en de
verzekering: dat Holland bereid was, zo manhaftig zijn onafhankelijkheid te
verdedigen als wij 't voor België hadden gedaan! - Van die zogezegde sympathie
voor Duitsland heb ik in Holland nooit iets gewaar geworden, integendeel! Die
spanning bij ons volk hier, komt veeleer voort, denk ik, uit het zenuwachtig gevoel
van iemand die in 't ongeluk gevallen, ziet dat zijn buurman, verschoond

1

Alle slag: allerlei soorten, allerhande
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blijft van dat ongeluk. Zulke redenering houdt geen stand en we kunnen toch niet
eisen dat Holland zichzelf in de oorlog werpe omdat wij er zijn in gebracht?! Daarop
antwoordt men eenvoudig met die verdenking op te halen, die er maar niet uit wil:
dat Holland Duitse troepen heeft binnen gelaten! Tracht dan maar te beweren dat die
beschuldiging is uit de lucht gegrepen; dat er een vergissing in 't spel is - dat de
uniform der Hollandse soldaten fel gelijkt op die der Duitsers - al verloren - die
mening is en blijft gevormd!
Nu komt er nog iets anders. In een Kortrijks blad is een polemiek ontstaan waarin
de houding van Nederland tegenover de Vlamingen wordt afgekeurd. Er is tekort
aan uiting van solidariteit, aan zedelijke steun. Men heeft het namelijk over de lamme
houding van het Algemeen Nederlands Verbond, dat zowel Vlamingen als
Nederlanders onder zijn leden telt en in de Transvaalse oorlog, b.v., zo dapper de
Boers ter zijde sprong; waar het nu, ook al uit vrees voor de diplomatieke
verwikkelingen, stilletjes zwijgt en de Vlamingen in de steek laat! Men is over 't
algemeen overtuigd dat er iets aan hapert en wel bijzonderlijk de openlijke uitspraak
vanwege Holland: dat er ons door Duitsland onrecht werd aangedaan, om ons alzo
de zedelijke steun te betuigen die een verongelijkte broeder-natie nodig heeft. Een
vriend uit Antwerpen schrijft me: ‘Nu eerst blijkt het hoe de spreekwoorden die aan
een land eigen zijn, diep uit de volksaard spruiten. Specifiek Hollands zijn de
spreuken: De kat uit de boom kijken! - Zich aan koud water branden; - De beste
stuurlui staan aan wal!’ Daarbij wordt nog beweerd: dat veel grote kranten in Holland,
Duitsgezind zijn. ‘De Maasbode’ vooral munt daarin uit, zegt men. Die bewering
wordt nu nog gestaafd door het feit dat de ‘Nieuwe Rotterdamsche courant’ prijkt
op de lijst der bladen die onder Duits toezicht, in België mogen verkocht en gelezen
worden. Men voorspelt reeds dat de verhouding tussen België en Holland ter oorzaak
van de oorlog, wel zou kunnen gewijzigd worden; men vraagt zich reeds af: wat er
van Groot-Nederland nog zal overblijven?! 't geen door zoveel congressen, werk en
moeite is bijeen gebracht zou nu uiteenvliegen en de Vla-
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mingen achterna1 nog verplicht worden hulp en troost te gaan zoeken bij la douce
Françe!
Een oorlog is wel in staat veel wijzigingen in alles toe te brengen, maar is 't nu
niet voorbarig om uitspraken van die aard te wagen? bijzonderlijk in oorlogstijd, als
de gemoederen wat overspannen zijn, - als elk nieuws wordt aangedikt en ons alle
middel ontbreekt om verspreide geruchten aan de waarheid te toetsen - als wij van
hieruit zo weinig weten wat er in Holland en onder de Hollanders gebeurt?!

21 september.
Er is een nieuw leger in aantocht! Dat werd ons aangekondigd uit Ronse, vrijdag 1.1.
reeds. Hier werden wij echter nog geen voorposten gewaar. 't Zal dus weer een vals
gerucht zijn? Tegen de middag echter, verschijnen hier plots 74 soldaten per rijwiel.
Door de slagregen trekken zij voorbij in de richting van Vichte. Dat brengt nieuwe
beroering onder de bewoners en de mensen staan weer met de vrees op 't gelaat. Om
één uur ga ik alleen langs de grote baan, naar Vichte en ontmoet niemand. Er is ook
onrust bij de mensen op de tram. Men geeft namelijk geen biljetten heen en terug,
omdat, als er iets voorvalt langs de baan, de tram niet meer zal terugkeren naar Vichte.
Te Deerlijk vernemen wij dat de Duitsers de Kortrijkse baan verlaten hebben en
vertrokken in de richting van Zwevegem - dank weeral aan een stomme boer die hen
gewaarschuwd heeft dat zij zouden aangevallen worden door gendarmen, te
Harelbeke! En inderdaad; er komt een beroering onder de reizigers op de tram;
iedereen schormt2 naar de vensters. Over heel de lengte van de steenweg lopen
gendarmen en soldaten die terugkeren naar Kortrijk. De aanval is weeral mislukt! In
de stad is alles doods; de bevolking is blijkbaar in onrust om 't geen er zou kunnen
gebeuren en de aanwezigheid en de drukte van die gendarmen en vrijwilligers, heeft
hier zoveel te betekenen als de bedreiging van een aanval door de vijand. De tram
keert inderdaad niet meer terug naar Vichte en ik verneem dat mijn laatste trein in
de richting van Oudenaarde is om 3.25 uur! 't Lijkt

1
2

achterna: op den duur
schormt: haast zich, stormt
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middeleeuws maar met een oorlog moet men zich aan alles wennen en berusten. Er
wordt ten andere bijna niet meer gereisd en alhoewel het marktdag is, blijft de
spoorhalle verlaten.
Vandaag 21ste, drukt de ‘Bien Public’ van Gent, de 1ste wereldbrief van de nieuwe
Paus Benedictus XV. Die brief werd door al de katholieken met een zekere
nieuwsgierigheid en verlangen verwacht, - men was er vooral op gesteld de toon en
't geluid te vernemen waarmede 't nieuwe opperhoofd der katholieke Kerk de
toestanden zou beoordelen. Voor mij en voor velen is die brief een echte teleurstelling,
een ontgoocheling. ‘Words, words!’ zou Shakespeare zeggen. Er is spraak van de
‘verschrikking en de angst voor het gruwelijk toneel van de oorlog’,... van
zelfopoffering waarbij de Paus verklaart gereed te zijn... zijn leven te geven voor het
heil van de gemeenschap!... enz. Niemand vraagt dat de Paus zijn leven zou geven
en we zouden er inderdaad weinig mede gebaat zijn; maar wat we vragen van een
onafhankelijk opperhoofd der Kerk en van de vertegenwoordiger van Christus op
deze wereld, 't is dat hij het woord ‘onrecht’ zou uitspreken en zijn vloek hechten
aan de daders van dat onrecht! Waar er openlijke wandaad gepleegd wordt van een
volk tegenover een ander volk, - waar men de wetten van het volkerenrecht
verloochent, en de daders het zelf bekennen onrecht te hebben gepleegd uit
noodzakelijkheid des middels, heeft de Paus een schone kans verkeken om zich aan
te stellen als de opperste arbiter, de enige zedelijke macht die pal staat als alles
wankelt en die durft zijn stem laten weerklinken over de wereld zodat de mensen de
ijzing voelen van iets bovenaards. Wat is dan eigenlijk die zedelijke macht die uitgaat
van Rome, waarover men het altijd heeft als over iets wonders? En waar is nu de
toevlucht der verongelijkte katholieken die zelfs bij hun opperherder geen gehoor
krijgen omdat er katholieken van een ander land door zouden gestoord worden? Ik
kan me voorstellen wat er zou gebeurd zijn als zulk geval zich had voorgedaan in de
middeleeuwen. Een banvloek naar 't hoofd van twee keizers en twee volkeren beroofd
van de uitoefening van de godsdienst! Die brief nu is de uiting van iets en van iemand
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waarvan nog slechts het decoratief bestaat; - dat door koningen en staatshoofden nog
geduld wordt voor zover het onschadelijk blijft. Voor 't overige is het al
voorzichtigheid, diplomatie, vrees om niemand te krenken of te verwekken dat 't Hof
van Rome in zijn betrekkingen met andere Hoven zou schade lijden! Opportunisme
weeral. Als men bedenkt hoe gauw toch een banvloek of een interdictie te Rome
geslingerd wordt, daar waar de terugslag van zoiets geen gevaarlijke gevolgen kan
hebben voor Rome! Een Keizer wordt gespaard die door zijn trotsheid een zee van
rampen over de wereld verwekt, waar een arme pater die zich een onvoorzichtig
woord laat ontvallen, zeker geknakt wordt! Achthonderd jaar geleden was er meer
waarheid en minder vertoon en de dingen waarop de samenleving steunde hadden
een steviger grondslag!
De houding van onze Aartsbisschop, Kardinaal Mercier is veel kraniger, - die durft
er ten minste voor uitkomen en een mening uitspreken. Nu met 't conclaaf, te Rome,
moeten er zonderlinge ontmoetingen plaats gehad hebben tussen de kardinalen der
verschillende landen en men vertelt van alles over de verschijning van Mercier onder
de illustere kerkvoogden - maar 't zijn praatjes... In zijn fraseologie echter is iets
gemaakts, te overdreven plechtig, met versleten beeldspraak en een gevoelerigheid
in de uitdrukking die onecht klinkt en gereedgemaakt schijnt op de schrijftafel in de
studeerkamer - iets voor een aangedaan auditorium.
Mijn bewondering gaat daarom nog altijd onverdeeld naar de eenvoudige infanterist
- le petit troupier - de kerel die erin gesleurd wordt en er naamloos zijn plicht doet
en zijn vel waagt, zonder frasen, zonder pose, zonder enig vooruitzicht om in de ogen
der menigte te schitteren of iets te bekomen; - die ontbering lijdt, in koude en regen
voortstapt, zijn huis en familie vergeet, en die sterft omdat het moet, enkel omdat
het moet en hij er niet aan ontkomen kan. Mijn medelijden gaat naar de ongelukkige
burgers die er niets in te zien hadden, maar door 't lot aangewezen om de gruwelen
van de oorlog te delen; verstrooide huisgezinnen waarvan have en goed verbrand of
vernield is, - mensen die welstellend waren en gelukkig en die nu, door
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liefdadigheid moeten geholpen worden. Ik heb er gister weer ontmoet bij benden.
Een Engelse correspondent zegt terecht: ‘It is a pity to see them leaving their homes
and having nowhere to go!’ - Dat het ook aan ons kon overkomen, denken we weleens,
maar kunnen het toch moeilijk geloven. De mens neemt zulke dingen eerst aan als
ze hem op de kop vallen! Hoe meer men echter in 't gevaar leeft en 't gevaar ziet,
hoe onverschilliger men er aan wordt en hoe stoutmoediger men optreedt. Het is
verboden vuurwapenen in huis te houden; Duitsers rijden voorbij, kunnen elk ogenblik
binnen komen en waar de wapenen ontdekt worden, is 't de dood! Meent gij dat men
er zich van ontmaken wil, - dat men ze wegstopt? Is het om de waarde van die
wapenen te doen? In 't geheel niet. Men weet ten andere dat men er geen gebruik
mag van maken, maar 't geen de mensen tegenhoudt 't is: 't gevoel om zich ontwapend
te weten, zonder verweer, al ware 't tegen een deugniet of een inbreker! En er is ook
nog het geheim genoegen om 't gevaar te trotseren - te weerstaan aan een bevel! Het
menselijk gemoed is zulk een wonder complex van tegenstrijdigheden. De kinderen
ook zijn nu kostelijk om nagaan in hun doening1. Ze trekken er zich niets van aan
dat 't oorlog is! De school zou toekomende week weer beginnen, maar nu de Duitsers
op de streek verschenen zijn, komt er niets van en de heropening wordt verdaagd.
Daarom stond de kleine Paul te jubelen toen hij de Duitse soldaten zag in 't
vooruitzicht dat hij nog zou mogen thuisblijven. Zolang het menselijk hart heel rein
blijft en 't gemoed onschuldig, is er geen plaats voor vrees en daarom moeten kinderen
eerst de gruwelen zien gebeuren eer ze aan 't wenen gaan en schrik gevoelen en dan
nog doen ze 't de grote mensen maar na, want zij begrijpen er niets van en staren
verbaasd de beulen aan. Bij hen ook kan 't vermoeden niet ontstaan aan een groot
onheil of een ramp die de mensen malkander aandoen...

22 september.
Men hoort nog altijd van mensen die dompelen2 rond Antwerpen om soldaten te gaan
opzoeken. Velen komen

1
2

doening: handelwijze, spel
dompelen: dolen, zwerven
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onverrichter zake terug, anderen keren in 't geheel niet terug! Nu kondigen de bladen
't bericht af dat niemand meer door mag! Wij kunnen ons dus aan ernstige
gebeurtenissen verwachten. Ik kan 't nog altijd niet geloven dat het niet meer gaat
een kaartje te nemen voor Brussel of Antwerpen en aan reizen niet meer te denken
valt!

23 september.
Een briefje ontvangen van een vriend uit Dendermonde die mij meldt: dat zijn huis,
drukkerij, magazijn en bibliotheek te pulver zijn verbrand1, door onze ‘goede’ vrienden
de Duitsers! Ik denk aan het lot van zoveel andere kennissen en vrienden te
Dendermonde, Leuven, Mechelen... Al mensen die netjes in hun meubelen zaten en
zich met smaak hadden ingericht... Het kan evengoed met mij gebeuren dat ik briefjes
van die aard aan mijn vrienden mocht sturen!...
Alhoewel er niets gebeurt op het slagveld, staan de bladen toch vol en zij worden
met dezelfde nieuwsgierigheid gelezen.
Het kanon gromt in de verte en doet de grond dreunen. Het gerucht doet denken
aan een reusachtige hond die ginder ergens in 't zuiden zou aan 't blaffen zijn.
Middelerwijl slaan wij hier rustig de rijpe noten van de bomen. Men wordt aan alles
gewend - ook aan dood en vernieling - als men er niet rechtstreeks in betrokken is!
De algemene stilstand van zaken werd zozeer niet opgemerkt zolang de vacantietijd
duurde; het vormde iets als een afleiding in een gelegen seizoen. Nu de wintermaanden
echter aanbreken, en men op 't werk begint te zinnen zou alles behoren in zijn normale
toestand terug te keren - als we 't maar naar onze wens kregen! Een eerste grote,
vervelende tegenslag is 't vernemen dat mijn laatste boek is afgedrukt terwijl ik hier
het lastige werk der correctie op de proeven zit te verrichten, zonder die verbeterde
en herziene proeven te kunnen naar Holland terugsturen!
Niet aan denken; 't is de oorlog!
Nu gelijk in de middeleeuwen krijgen de steden weer

1

te pulver zijn verbrand: (tot pulver), totaal platgebrand
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hun eigen onderscheidelijk karakter en wezen. De ziel der steden komt uitdrukkelijk
te voorschijn. Zo komt Antwerpen me voor als de hoogdragende; zij houdt zich trots
en stelt zich wat egoïstisch aan om haar versterkte omheining. Zij is de onbereikbare
en plaatst zich boven de hoofdstad omdat zij in nood, een schuilplaats kan bieden
aan s' lands bestuur en alzo het koninkrijk België vertegenwoordigt en het vaderland
in zijn uiterste toevlucht.
Brussel is mij vooral bewonderenswaardig in zijn deftige houding; - het gelijkt
een edele vrouw die overwonnen en onder de druk van de vijand, alleen aan de
statigheid denkt van haar voorkomen en de eer die zij te bewaren heeft. De bewoners,
met hun burgemeester, vormen een volk dat vertrouwen heeft in zichzelf en
bewondering en eerbied afdwingt door zijn houding, ook bij de vijand en indringer.
De bladen melden hoe de Brusselaar op een afstand blijft en de Germanen over 't
hoofd ziet - alleen de meiden van gemene soort, halen de Duitser aan: avec leur
sourire tarifé...
Gent, ‘die Coene’1 is me lelijk tegengevallen. Daar is het spektakel begonnen met
een algemene paniek, en dat eer er de minste reden was om verontrust te zijn. Alle
ambtenaren lieten hun post staan en de stad was op de dool als er nog geen enkele
Duitser te zien was. De burgemeester heeft, naar het schijnt, door zijn eerste ‘geste’,
waarmede hij zijn ambtgenoot uit Brussel wilde nadoen, veel opspraak verwekt. En
de Gentenaars, op hun beurt, hebben hun burgervader willen huldigen, alleen omdat
hij voor veiligheid had gezorgd, ten koste van zijn waardigheid! De manifesten,
plakaten en proclamaties die naderhand in Gent verschenen zijn en alle dagen in de
Gentse bladen werden afgekondigd, waren van zulke aard, dat men de indruk krijgt:
de burgemeester is een vreesachtig man, niet op de hoogte van zijn taak, of wel hij
staat tegenover een bevolking van kleinzielige burgers die alleen vrees voelen, omdat
hun kleine belangen en de gang van hun zaakjes erdoor zullen lijden! Waar is
Artevelde en de Witte Kaproenen, Fons Sevens? Ik heb nooit iets flauwer gezien dan
't

1

‘die Coene’: de koene, de onverschrokken stad
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aanplakken der stroken papier in al de winkels, waarop gedrukt stond: Leve onze
Burgemeester! En als men er dan nog bijvoegt: dat die stroken door de stad zelf aan
de burgerij werden uitgedeeld! Ik ken de toestanden niet genoeg om over de ‘voetval’
van de burgemeester te oordelen, maar me dunkt, dat hij als eerste magistraat van
een stad als Gent, niet hoefde naar Oordegem te gaan om een Duits generaal te gaan
smeken. Zijn plaats was op 't perron van 't stadhuis of hoogstens aan een der
stadspoorten.
Kortrijk! Dat stadje heb ik in zijn opgeblazenheid gezien en zijn overmoed en in
een jubilatie. Het scheen heel alleen en op zichzelf de oorlog te willen verklaren aan
Duitsland, al ware 't maar uit zuiver franskiljonisme! Het pangermanisme moest
verpletterd worden in de stad der Leliaards! De eerste overwinningen te Luik werden
er gevierd alsof Kortrijk die overwinningen behaald had! Hier ook was er de kokende
bezieling voor de vrijwilligers en voor de Franse soldaten. Door de loop der
gebeurtenissen is dit alles weggevallen en gekoeld. Het stadje is ineengekrimpt van
schrik en ontsteltenis en bange verwachting. Het is er doods geworden en treurig gereed echter om weer op te springen bij 't eerste nieuws der zegepraal - eens dat
alle gevaar in de omgeving zal geweken zijn. Ik sta nog altijd voor de vraag: waarom
werd de burgerwacht in Kortrijk ontbonden sedert de Duitsers in Brussel zijn
gekomen?
Stadjes lijk Oudenaarde blijven kalm en uitwendig onverschillig aan de oorlog. 't
Ware belangrijk als men alzo de metamorfose van elke stad kon nagaan in al de
verschillende fasen van de oorlog, met de eigen fysionomie in de druk en in de
victorie.
Vanavond geven de bladen onrustwekkende berichten over aanstaande
gebeurtenissen die een beslissend uitwerksel moeten hebben op de algemene toestand.
Wij schuilen in ons hol en blijven wachten, zonder te weten wat er boven ons hoofd
hangt.

24 september.
In dezelfde gedachtengang waarin steden getypeerd worden, zou men ook, door
middel der nieuwsbladen, het karakter van een volk kunnen nagaan, en weten hoe
het
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zich gedraagt in oorlogstijd. De Engelse bladen zijn vooral zakelijk, bondig in hun
berichten en nauwkeurig; weinig of geen beschouwingen tenzij vanwege de overheid.
Iets prachtigs van die aard, was het verslag van generaal French aan de minister van
oorlog, na de grote veldslag, toen 't Duitse leger in Frankrijk achteruitgetrokken was.
Verder blijft de toon opgewekt, joviaal zelfs, zonder bluf of overmoed of
verwaandheid. De brieven van soldaten vooral zijn belangrijk en getuigen van
vastberaden, hardnekkige moed. De Engelse soldaten nemen de strijd op als echte
vakmannen, bewust, maar onbevreesd voor 't geen hun kan overkomen.
De Franse bladen waren bij 't begin van de oorlog heel sober, mistroostig, bang.
De achteruitrukkende beweging, waarbij Parijs zelfs scheen te moeten opgeofferd
worden, verklaarden zij door redenen van diepdoordachte strategie en de
geheimzinnigheid van een verrassing die alles weer goed zou maken. Maar nu echter
de verdediging in aanval veranderd is, - na de schone uitslag die zij er mede behaalden,
verandert plots de toon. De bladen geven lucht aan de geestdrift. De echte Fransman
komt weer boven - hij leeft nog, alhoewel hij verschrikkelijk geleden heeft door 't
uitvoeren van een tactiek die hem voorzeker door de Engelsman werd opgelegd zodanig was ze strijdend tegen 't Franse gemoed! In 't loslaten van geestdrift voert
de Fransman voorzeker de beste, de vlugste, de fijnste pen. Niemand gelijk de
Fransman, weet zulk een vuurwerk van woorden op te steken om de jubel in de
gemoederen te brengen. Geestig, fijn, borrelend van snaakse overmoed, die echter
nooit tot grove verwaandheid ontaardt. Barrès, Richepin, Françe, De Mun, e.a. zijn
aan het woord en, als men bij 't lezen van die artikels een ogenblik de ware toedracht
der zaken vergeet, gaat men denken dat Frankrijk weer zijn oude heldhaftigheid
teruggevonden heeft. De geestestoestand door de ramp van '70 verwekt, de
neerslachtigheid is veranderd in opgewektheid - de panache van Cyrano wappert in
de wind! Er is plaats en mogelijkheid voor nieuwe illusies. En nergens tussen een
regel door, kan men gewaar worden dat Frankrijk in deze strijd, enkel te doen heeft
tegen een kleine helft van 't Duitse leger
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en dat Engeland en België op 't slagveld, zijn actieve bondgenoten waren.
Over de Belgische bladen is het moeilijker een karakteristiek te maken. Er is groot
gemis aan eenheid! Voor de oorlog waren ze al zo verschillend als de kleuren op het
palet van een schilder. En nu de politiek eraf is, blijft er nog altijd het verschil van
toon van manieren, van opvoeding, van stand en rang... 't Enigste waarin zij op
elkander lijken, is in de officiële mededelingen, in de anekdoten en de informatie.
Het overige bladvulsel verschilt van zwart tot wit, met al de tussentonen. Over 't
algemeen lijkt het op een echte klapschool1 die voor alle winden openstaat. Men
snuift er de roem op die ons van 't buitenland wordt toegezwaaid; men scheldt er en
smaalt op de barbaarsheid van de vijand en men hemelt er de moed op en de
dapperheid der bondgenoten. 't Is eigenlijk 't geen het zijn moet, maar de toon waarop
het gedaan wordt, laat alleen maar wat te wensen. In de volksbladjes2 vooral blijft
men laag bij de grond en zonder enig doorzicht of bekommernis om 't uitwerksel
van 't geen men drukt. Het gaat er omtrent gelijk in de poesjes-kelder3 te Antwerpen.
Men hoort niets dan: in de pan hakken, klop4 geven, omverblazen5. De hoofdschotel
blijft: het relaas der Duitse wreedheden gepleegd op weerloze burgers, en dan, als
tegenvergift, de proclamaties der burgemeesters die 't volk moeten aanzetten tot
kalmte, wapens inleveren en niets doen waarmede zij de verantwoordelijkheid der
overste in gevaar kunnen brengen.
En de Vlaamse bladen? De organen der Vlaamse Beweging? Alle onder de grond
verdwenen! Geen spoor meer van! Het grote Vlaamse blad dat eerstdaags zou
verschijnen, kon nu in de gegeven omstandigheid ineens zijn naam gevestigd zien het was een uitverkoren gelegenheid voor een nieuw blad om uit te komen! Wij horen
er echter geen woord van. ‘Hoger Leven’, het orgaan der intellectuele Vlamingen,
kon een richting aangeven, gedachten

1
2
3
4
5

klapschool: gelegenheid waar veel dwaas gebabbeld wordt
volksbladjes: volksblaadjes, volkse krantjes
poesjes-kelder: poesjenellenkelder, marionettentoneel in een kelder (te Antwerpen)
klop geven: slaag geven
omverblazen: neerschieten
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verspreiden, maar na een eerste, flauw, oorlogsnummer, ook spoorloos verdwenen!
Fons Sevens met zijn ‘Witte Kaproen’, idem, en al de anderen! De Vlamingen zijn
dus maar aan zichzelf overgelaten - er bestaat geen Vlaamse pers meer. En men krijgt
de overtuiging dat er in de toekomst, nooit meer over Vlaamse Beweging spraak zal
wezen. Dàt is nu ook, voor 't ogenblik, de minste van mijn kommernissen. Het wekt
echter meer mijn verbazing en verontwaardiging, dat er in dees heerlijk, grandioze
oorlogstijden, waar de dagen vol zijn van zware gebeurtenissen, - dat er in Vlaamse
of andere pers, geen enkele stem opgaat, dat er geen gebaar gemaakt wordt, of een
toon aangeslagen die in overeenstemming is met die gebeurtenissen. Niets en altijd
niets dan koude mededeling der feiten, doorspekt met leugens en hatelijkheden, tot
middeltjes toe om de specialiteiten door de vijand op de wereldmarkt gebracht, na
te maken en hem zodoende, de baan af te snijden! Maar alles zo klein, plat bij de
grond, alsof al ons bladen opgesteld waren door deurwaarders en experts die alleen
aangesteld zijn om de aangebrachte schade op te maken die door de vijand zal moeten
vergoed worden. En waar er nog een de stem wat hoger heft, voelt men gauw waar
hij heen wil en het klinkt vals van aanstellerige gevoelerigheid. Ik benijd de
luchtvaarders die de dingen slechts van grote afstand en heel uit de hoogte
beschouwen. Van daar moet het een heerlijk vertoog1 opleveren de mensen zo tegen
elkaar in, doende te zien! Hoe klein en kinderachtig zo'n wereldoorlog wel schijnen
moet en hoe ijdel de poging der mensjes om het uitzicht van hun wereld te veranderen!
De dag verloopt kalm. 's Morgens geronk van vliegtuigen, 's namiddags
kanongeschut en verder niets van 't geen ons als gewichtige gebeurtenissen werd
aangekondigd.

25 september.
Vandaag bezoek gekregen van een vriend uit Waregem die mij, met alle
omstandigheden, de gebeurtenis vertelt van het bombardement als gevolg van de
aanval der vrij-

1

vertoog: vertoning, schouwspel
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willigers op Duitse verkenners. Daar men bij de aanval weer geen Belgische soldaten
te zien kreeg, werd het kwaad op de burgers geladen en de tussenkomst van al de
invloedrijke heren der streek is vannode geweest om een algehele vernieling van
Waregem en Sint-Eloois-Vijve te voorkomen.

26 september.
Terwijl wij hier neerstig en gerust in de tuin werken, gaat er zwaar kanongeschut in
oostelijke richting. Men veronderstelt vooreerst de beschieting van Antwerpen; of
een grote veldslag tussen Brussel en Gent... 't Geen nu aan 't gebeuren is moet
verschrikkelijk zijn, 't zal echter nog een paar dagen duren eer het nieuws ons bereiken
kan. Intussen blijven wij maar kalm aan de bezigheid.
In de nacht vaart hier voor 't eerst een Zeppelin voorbij die heel de lucht vult met
gedruis en geronk. 't Is alsof er honderd auto's door de wolken reden! De dood hangt
boven ons hoofd. Voor 't werpen van bommen echter moeten we hier niet vrezen.

27 september.
Een schone zondagmorgen! Met twee vrienden, die mij komen ophalen, rijden wij
in fiets naar Oudenaarde. Prachtig zonneweer, windstil, heerlijke wegen, vol goed
en genoegelijke herinneringen uit de jeugdtijd. Te Petegem ontmoeten we de eerste
schildwacht en we moeten onze papieren vertonen. Wij vernemen dat in Oudenaarde
Belgische soldaten liggen, dat men er loopgrachten maakt, de Schelde bewaakt en
de bruggen ondermijnt! Al dingen die ons aanzetten te gaan zien. Bij 't inkomen der
stads reeds, wordt ons verboden te rijden - men moet te voet gaan. In de stad is alles
rustig, stil en zonder beroering. In de ‘Gouden Appel’ die gekend is om zijn
welverzorgde en lekkere tafel, kan men ons niets anders opdienen dan een stuk
gebraad. We zijn er de enige klanten. 't Is hier dus ook oorlogstijd! In de namiddag
gaan we de versterkingen zien. Door een vriend uit Oudenaarde, worden wij
voorgesteld aan de Bevelhebber der plaats, die zo vriendelijk is ons rond te leiden
en ons te woord te staan. Mijn mening echter
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is, dat de ledige haringtonnetjes die hier langs de Schelde zijn opgesteld, een flauwe
verschansing vormen en niet veel Duitsers de weg zullen versperren! De vrijwilligers
die hierbij de wacht houden, zien er uit als figuranten in een blijspel, zo wijd zijn
hun nieuwe kleren! En die loopgrachten langs Ename? Ofwel is hier iets ophanden,
of het dient enkel om de jongens te oefenen? De inwoners van Oudenaarde maken
echter 't onderscheid niet en blijven vol onrust, gereed om te vluchten. De bevelhebber
doet vreselijk zijn beklag over de bevolking. Deze morgen nog, waren er Duitsers
op gang naar Oudenaarde, maar door de inlichtingen die de burgers hun verschaft
hadden, zijn zij een andere weg ingeslagen en verdwenen. De bevelhebber, die
zienling1 spijtig is dat hem de kans ontnomen werd, met zijn jongens een slag te
slaan, doet vooral zijn beklag over de vrouwen.
Ik doe hem het voorstel de klappeien de tong te laten afsnijden. - ‘Dan nog zouden
ze niet ophouden te babbelen!’ merkt hij ironisch.
't Geen wij hier zien, is werkelijk niet de moeite waard, maar men krijgt toch de
indruk dat het slagveld zich uitbreidt als een olievlek en de uiterste randen nu ook
al tot hier uitzetten. Geen mens kan de Schelde over, zonder zijn papieren te laten
zien. In 't terugkeren geraken wij zelf in moeilijkheden met een wacht, die, naar het
schijnt, ons pasport niet lezen kan. Een gemoedelijke gendarm van de streek, brengt
de zaak in orde. Nu staat de jonge vrijwilliger, die ons eerst met 't ergste bedreigde,
zelf verlegen; hij doet mij de indruk van een van die geïmproviseerde wachters die
men opstelt in een wereldtentoonstelling; brave jongens die men ergens opgevist
heeft voor de gelegenheid en die als prestige, niets anders bezitten tenzij hun
fonkelnieuw uniform en een ordenummer. De gendarm integendeel is een goede,
gedaagde, landelijke kerel die zijn plicht volbrengt als een boerenknecht, zonder
verwikkelingen te zoeken waar ze niet nodig zijn. Hij schijnt er niet mede in zijn
schik omdat hij voor 't eerst zoveel jeugdige onderdanen onder zijn bevel heeft. Hij
staat er midden in

1

zienling: zichtbaar, klaarblijkelijk
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als een vader die bang is zijn gezag te doen gevoelen op kinderen die te groot
geworden zijn! De wezens van die jonge vrijwilligers zijn ook belangrijk om na te
gaan. Op goed geluk zijn die knapen hier bijeengevallen, hun getienen1, op dat
buitendorp; zij kennen elkaar niet, zijn verschillend van aard, stand en gezindheid.
Wat moeten zij ondervinden, dezen die in een ogenblik van blakende geestdrift hun
leven en bloed voor 't Vaderland verpand hebben in 't gedacht te mogen gaan strijden
met de menigte - te oorlogen! - en ze hier, die zondagavond verdoen2 met
voorbijgaande burgers te vervelen en 't gevaar van een aanval trotseren moeten onder
bevel van een gemoedelijke gendarm?! Wat al ontgoochelingen zullen ze opdoen,
die jongens! Welk een verschil bij 't leven van een soldaat bij 't leger?! Ik denk nu
aan die talrijke zonen uit de gegoede burgerstand, die uit hun geregeld en bezorgde
huiselijkheid, plots gevallen zijn in de drukte van een kamp. Alle teergevoeligheid,
alle verzorging afgeschaft en de dag door in de gemeenzaamheid met een onbekende
menigte waar al de soorten in vertegenwoordigd zijn! Opgewekt bij stonden en
meegesleept als in een stroom en dan weer overgelaten aan zichzelf en in de
gelegenheid om na te denken aan 't geen men verlaten heeft! Er zijn er die bang zijn
van aard, die beven voor 't gevaar dat komen moet en zich stout gebaren uit
eergierigheid, om niet als lafaards beschouwd te worden. En de onzekerheid over 't
geen alle dagen gebeuren kan; 't gevoel dat men zijn wil volledig heeft afgestaan en
gehoorzamen moet wat ook het bevel zij! En als dat nu weken en maanden duurt,
zonder uitkomst! Hoe moeten ze dromen 's nachts, die jongens, dat ze weer thuis in
hun normaal leven zijn teruggekeerd en hoe moeten ze pijnlijk getroffen worden
door de werkelijkheid, bij 't ontwaken! Hoe dikwijls moet de verwende burger de
bovenhand krijgen boven de soldaat en moeten die twee elkaar bezien als personen
die met elkaar geen uitstaans hebben!
De Zeppelin van verleden nacht heeft zijn bommen geworpen te Deinze! Waarom
hij deze plaats uitgekozen heeft en er schade aanrichten moest, is niet gekend?

1
2

hun getienen: met hun tienen
verdoen: doorbrengen
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28 september.
Ik lees dit berichtje in een Gents blad:
OVER MELLE
moeten wij onze lezers nog het volgende berichten:
De zonderlingste geruchten deden na het gevecht van Melle, drie weken geleden, de
ronde.
Onze soldaten schenen daar, volgens wij toen schreven, slecht ingelicht te zijn,
en zij werden, op 't onverwachts, door den vijand aangevallen.
Een onderzoek is daarover begonnen. Vier personen zijn reeds aangehouden om
uitleg over de gebeurtenissen te geven.
Wij vernemen ten andere dat de Belgische militaire overheid zich zeer streng zal
toonen tegen alle personen die zich tegenover den vijand al te vriendschappelijk
toonen, zonder daar soms het minste toe gedwongen te worden en die soms de
gewichtigste tijdingen aan den vijand overbrengen. Er is dus kwestie van de tong stil
te houden.
Een hevig gevecht begon en velen der Belgen vielen, alhoewel het grootste gedeelte
ervan gelukkig buiten schot konden geraken en zeer tevreden waren over hun werk.
Zij verklaarden echter dat langetongen hunne positie aan den vijand moesten
verklikt hebben.
Wanneer gaat dat eindigen, en waarom, als men Duitschers ziet, blijft men niet
binnen, men zal dan niet ondervraagd worden. Nog iets dat wij hier willen bijvoegen:
Vrijdag zagen wij Belgische verkenners, dertig in getal, in den omtrek van Gent; zij
waren gevolgd door minstens evenveel gapers.
Wij raden de officieren aan die achternaloopers hunne banden door te kappen, 't
Zal dan wel eindigen, want 't zijn dikwijls die gasten, die onvrijwillig of uit bangheid
verraad plegen.
Het blijkt dus almeer dat de opvoeding in zake krijgswetten, bij de Belgen geen
ernstige vorderingen maakt!
Vandaag is de ‘Witte Kaproen’ verschenen en 't is een goede verschijning en een
kranig nummer. Dàt is ook de
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eigenlijke toon die zou inslaan bij het volk. Jammer dat we niet elke week of alle
dagen zo iets krijgen! Sevens is en blijft in alle omstandigheid dezelfde: die aan ieder
de waarheid durft zeggen - een zeldzame hoedanigheid tegenwoordig!
Er worden 45 Duitse soldaten aangekondigd, doch zij komen niet. Heel de
voormiddag hoort men 't kanon in oostelijke richting. Men gewent wel aan 't gerucht1,
maar men blijft toch onder de indruk van iets verschrikkelijks dat niet overeenstemt
met de vertrouwde dingen uit de omgeving. Het herinnert ons gedurig dat het leven
niet in zijn gewone loop is en dat het in zijn uitingen kan geschokt worden zo gauw
de ramp naar hier overslaat.
Nu de dagen grijs zijn en de avond vroeg invalt, zou men willen dat alles weer in
de vroegere rust terugkere om maar zonder stoornis te kunnen werken. Maar hoeveel
meer moeten dezen naar die terugkeer van rust verlangen, die rechtstreeks in 't geweld
betrokken zijn - dezen die er alles bij ingeschoten hebben wat ze bezaten en die met
de wanhoop in 't hart, de winter zien naderen, maar nergens enige uitkomst zien! Als
de ramp zo mocht voorbijgaan, zouden we niet weten dat er iets ergs is gebeurd.

29 september.
Weer een prachtige herfstdag die 't gemoed opfleurt en blijde stemt, alhoewel het
kanon altijd maar voort aan 't werk blijft. Het menselijk gemoed is echter onderhevig
aan 't geen de natuur in hem opdringt en men ondergaat alzo de meest tegenstrijdige
gevoelens. In de namiddag rijden hier twee Belgische lanciers voorbij! 't Is de eerste
keer dat wij hier echte Belgische soldaten te zien krijgen en die verschijning maakt
een hele opschudding onder de bewoners. De avond door staan de mensen op de
uitkijk om een Belgisch legerkorps te zien opdagen. Die twee lanciers zouden echter
gezegd hebben: dat zij hier de streek kwamen verkennen en vlak tegenover 't
Lijsternest een uitstekend terrein gevonden hebben om kanonnen op te stellen! Dat
gezegde heeft absoluut geen betekenis, want er

1

gerucht: lawaai
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zijn meer goede terreinen! Toch wekt het ontzetting bij de dorpelingen en ik geloof,
als ik nu bereidselen maken moest om thuis te verlaten, de hele gemeente op de
vlucht zou gaan! Meer hoeft er niet in dees tijden.

30 september.
Het geschut wordt al zwaarder. Soms gaat het in geregeld salvo en dan weer als een
donder waar de slagen zich versmelten om ineens al het geweld uit te braken. - ‘Hoor
ze schieten! Hoor ze toch schieten!’ roept een wijvetje op straat. Zij heeft twee zonen
bij 't leger en ik stel me voor hoe elke slag in haar gemoed dreunt als de dood en de
vernieling zelf.
't Schijnt dat we rondom in de troepen zitten, maar wij zien geen enkele soldaat.
De bladen ook reppen er geen woord over. Mensen die hier voorbijkomen, zeggen
dat ze Engelsen gezien hebben te Deinze; dat er te Doornik Fransen zijn en Araben
en dat er overal Belgen zijn in 't zuiden van Oost-Vlaanderen. De gebeurtenissen van
de oorlog breiden zich uit langs onze kanten en we zullen welhaast, zonder pasport
en zonder ambtelijke toelating, de beweging van hieruit kunnen nagaan. Als we dan
maar niet verplicht zijn in de kelder te blijven!
In de avond zijn de eerste vluchtelingen hier aangekomen - die nu over heel de
streek uitbesteed worden. 't Zijn 21 mensen van Evere die reeds een 14 dagen
ronddolen. Hoelang zullen zij hier nu ook nog in veiligheid zijn? Zij vertellen de
schromelijkste dingen die zij onderstaan1 hebben, waaruit, als 't werkelijk zó gebeurd
is, blijken zou op welk een stomme pedante manier de Duitsers - echt als
schoolmeesters - er een wreed behagen in stellen weerloze mensen bang te maken
door zotte bedreigingen.

<oktober 1914>
1 oktober.
Heel de nacht en de dag door vervaarlijke kanonslagen. Nu blijkt het toch dat het op
de forten van Antwerpen gericht is. Gewichtige gebeurtenissen zijn ophanden. Twee
vliegtuigen heel hoog, ronken in de lucht.

1

onderstaan: doorstaan

Stijn Streuvels, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

164
Onderstaand berichtje stemt mij tot nadenken:
DE ‘ZEPPELINS’ EN HUNNE BOMMEN,
Europa weet nu tot welke lage trap het Duitsche militarisme gevallen is en kent nu
ook de laffe wapens waarmede de Pruis strijdt.
Duitschland heeft aan de bondslegers de eerste surprise voorbehouden, deze van
de houwitsers 42, die voor de eerste maal eene groote rol spelen en gebruikt werden
om de Belgische forten aan te vallen.
De Pruisen beroemen er zich nu op in het bezit te zijn van eene andere uitvinding,
van een verschrikkelijk tuig, dat van dienst kan zijn in dezen tijd en wiens uitwerksels1
verschrikkelijk zullen zijn.
Een persoon, die deze proefnemingen heeft bijgewoond, vertelt het volgende;
Sedert drie weken, telkens als het zeer donker is, verlaat een Zeppelin zijn hangaar2
van Friedrichshafen (Duitsche oever van het meer van Constance) en verheft zich
op eene hoogte van ongeveer 800 meters.
Na eens rondgevlogen te hebben, laat de bestuurbare luchtbal voorzichtig tot op
de oppervlakte van het water, eene reeks ronde manden dalen, die onmiddellijk
zinken.
Geheel de bewerking dezer vliegmachienen duurt enkele minuten en ieder
bestuurbare luchtbal, kan bij middel van kabels, minstens een vijftigtal dezer manden
laten vallen, die anders niet zijn dan torpedos.
De ontploffing dezer tuigen is verschrikkelijk; de waterverplaatsing is zoo geweldig
dat een schip, dat in de nabijheid is, onmiddellijk zinkt.
De Duitschers steunen zich vooral op deze nieuwe en moorddadige uitvinding en
hopen in den nacht, de vijandelijke kusten met deze torpedos te bezaaien en hopen
zelfs deze tuigen te midden der Engelse en Fransche eskaders te laten zinken, en hun
alzoo buitengewone verliezen toe te brengen. Ziedaar wat de nieuwe uitvinding van
de Pruisen en waartoe de barbaren in staat zijn. (De Landwacht).

1
2

uitwerksel: gevolgen
hangaar: hangar, loods
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Merk wel dat er van Franse zijde reeds lange tijd gemeld werd en spraak is van een
nieuw tuig dat verschrikkelijke uitwerkselen zou hebben - ik bedoel de geheimzinnige
uitvinding van Turpin, - een soort luchtkanon waardoor men doden zou door
verstikking. Deze uitvinding, nota bene, die al zo verschrikkelijk is als de mandjes
van de Zeppelin, werd door onze bladen met vreugde begroet en niemand dacht eraan
van iets ‘onmenselijks’ te spreken! Als oorlogsmannen over wetten, rechten en
bijzonderlijk over menselijkheid beginnen, wordt het vermakelijk. Een landsman
zegde me gister nog: als men iemand een oorveeg geeft, krijgt men 25 frank boete;
als men iemand vermoordt, wordt men voor zijn leven in 't kot gesloten. En nu, hoe
meer men moordt, hoe dapperder men wordt en hoe meer decoraties men krijgt! Ja, man, de landswetten en de opvatting der moraal in oorlogstijd is 't omgekeerde
van 't geen men anders gewoon was. Oorlog betekent: elkander uitmoorden,
vernietigen. Dat is de natuurlijke, primitieve wet: gij staat mij in de weg, gij moet
verdwijnen! Alle middels die ik daartoe gebruiken kan zijn toegelaten en goed. Het
recht van de sterkste zegepraalt. Nu heeft de beschaving echter in die moorderij een
soort wetten ingesteld en verordeningen toegebracht. Het is dus niet volstrekt gelijk
hoe en met welke middelen men zijn vijand aanvalt. De oorlog is weliswaar negatie
van alle wet, het opheffen van alle overeengekomen verplichting, en toch blijft er
iets daarboven zweven, iets vaags dat men noemt: menselijkheid. Daarbij verstaat
men een hele reeks verplichtingen die men zichzelf en de tegenpartij oplegt, maar
waarvan men juist zoveel in acht neemt alsdat men het wenselijk oordeelt, volgens
de omstandigheden. Al wie gerechtigd is te helpen moorden in 't groot moet een
uniform en de wapens bloot dragen. Men moet onder de bevelen staan van een
regelmatige overheid. Dit wordt vereist opdat men soldaten, die gerechtigd zijn te
doden, zoude uitkennen1 van de burgerij die niet doodt of mag gedood worden. Onder
een of ander voorwendsel wordt de burgerij toch vermoord, of men besteelt ze of
men

1

uitkennen: onderscheiden
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hongert ze uit - 't geen op 't zelfde neerkomt. Dat noemt men dan, als een
verontschuldiging: de onvermijdelijke gevolgen van de oorlog. En daar de twee
oorlogvoerende partijen elkaar van evenveel kwaad en overtredingen weten te
beschuldigen, wordt er zero geplaatst bij de uitkomst, na het onderzoek. Maar de
middelen nu om elkaar te vermoorden! Van voor de oorlog - in vredestijd dus houden de mogendheden zich onledig met nieuwe moordtuigen te maken en de oude
te verbeteren. Die verbeteringen kijkt men van elkander af en men tracht zich zo veel
mogelijk op de hoogte te stellen van de mededinger, dat noemt men: gewapende
vrede. Telkens Engeland een nieuw oorlogsschip maakt, wordt er in Duitsland een
tegenover geplaatst en men maakt ze zo groot mogelijk. Kanonnen, idem, met de
sterkst mogelijke ontploffingskracht en de zwaarste obussen. Van weerskanten heeft
men geweren met vijf of zes kogels - in orde! Mitrailleusen, maxim1- en
machinegeweren, in orde. Hier echter begint de verwarring! 't Geen men toepassen
mag aan een obus, granaat of schrapnel, t.t.z. zijn explosievermogen, wordt niet
toegelaten aan de geweerkogel. Dat heet men Dum-Dum2 en zoiets staat aangerekend
als onmenselijk! Men gebruikt er toch, of wederzijds beschuldigt men malkaar er te
gebruiken, maar men loochent het... et l'honneur est sauf! Een kanon dat met zijn
twee wielen op de grond staat, mag schieten overal en op alles, maar een granaat uit
een luchtschip geworpen, heet barbaarsheid. En zo is het met elke nieuwe uitvinding
op vernielingsgebied: zolang ze niet door wederzijds gebruik geheiligd werd, blijft
ze veroordeeld en als schandaligheid aangerekend! Ik vraag me wat er gebeuren zal
als men eens de levende soldaten afschaft en vervangen zal door mekanieke die veel
juister en sneller zullen schieten en nooit omvervallen of weglopen; - die geen
ravitaillement behoeven en de ambulance-dienst kunnen missen omdat ze door een
electrische stroom in werking worden gebracht!

1
2

maximgeweren: maxims (mitrailleur uitgevonden door de Amerikaan Maxim)
Dum-Dum: Dum-Dum-kogel (veroorzaakt moeilijk te genezen wonden doordat de loden
kern bij het treffen uitzet; genoemd naar een munitiefabriek te Dum-Dum in Engels Indië)
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2 oktober.
Verleden zondag was Doornik in volle feest. De Franse troepen waren er ingekomen
met Goumiers1, Turco's2 - een echte paradeoptocht! De Tournaisiens konden nu hun
hart eens ophalen na al de tribulatiën van de verleden tijd en ze kwamen dan ook
toegelopen met tabak, chocolade, fruit en al wat lekkernij heette, moesten de soldaten
op zak steken. Aan geestdrift ontbrak het er niet. Het nieuws verspreidde zich gauw
in de omtrek en iedereen moest die olijfkleurige Araben zien op hun witte peerdjes
en de vrouwen die ze meegebracht hadden om te komen vechten. Het geloop duurde
drie, vier dagen en dan was het ineens uit! De Franse soldaten, Goumiers, Turco's,
't was alles vertrokken naar... une destination inconnue! En wat erger was: daar komt
de mare van een Duits leger dat in aantocht is, - dat men vecht te St. Maur. - Dat
brengt de paniek onder de bevolking en iedereen gaat op de vlucht! Vandaag juist
zou ik naar Doornik rijden, als ik onverwachts bezoek krijg van een kozijn die ginder
woont en ook gevlucht is! Hij vertelt me de exode en nu spijt het me waarlijk dat
schilderachtige vertoog3 niet gezien te hebben!

3 oktober.
Vandaag dus zetik uit met drie makkers van Waregem, om Doornik te bezoeken. Of
er nog iets te zien is? Och kom, er is altijd iets te zien, vooruit! Te Avelgem reeds
worden we gewaarschuwd over een zeker gevaar; van welk soort echter weet men
niet te zeggen. Te Spiere vinden we de burgerwacht van Doornik gecantonneerd4.
Zij zijn hier teruggeweken uit hun stad die ingenomen werd door 20 - zegge twintig
- Duitse cyclisten. De Doorniknaars zijn de eersten... qui trouvent que c'est plutôt
drôle de cèdér comme cela une ville! Zij rigoleren5 over 't geval maar zouden liever
thuis zijn dan hier te moeten buiten slapen al is het dan ook maar als oefening bedoeld.
Wij bezoeken de hereboer van 't Groot-hof te Spiere en vinden daar 21 vluchte-

1
2
3
4
5

Goumiers: Arabische ruiters
Turco's: Algerijnse infanteristen
vertoog: vertoning, schouwspel
gecantonneerd: gekantonneerd, gelegerd, ingekwartierd
rigoleren: schertsen
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lingen uit Haacht die hier wonen in 't voiturekot1. Er is een huisgezin bij met tien
kinderen. De vader, een magere, oude landbouwer, echte Kempeneer, vertelt mij in
zijn typisch Brabantse tongval, wat er met hen is gebeurd. Zijn twee oudste zonen
zijn in 't leger; de drie andere hebben de Duitsers aan elkaar gebonden en
meegenomen; het peerd en drie koeien hebben zij in een put gestopt en met aarde
bedekt zodat de beesten alleen met de kop uitsteken - dan hebben zij erop geschoten.
De hofstede werd platgebrand met alles wat erin was en dan zijn de bewoners met
de kleine kinders 't veld opgejaagd, hebben acht dagen gedompeld tot zij in Gent
aangekomen zijn, vandaar op Kortrijk werden gestuurd om eindelijk hier aan te
komen. In al hun ellende zien die mensen er gelaten uit en zij vertellen de
gebeurtenissen alsof 't dingen waren die met een ander voorgevallen zijn.
Verder op de baan vinden wij de burgerwacht en gendarmen volop in de weer; zij
hebben verschansingen gemaakt, kappen schietgaten in de muren van stalling en
schuren die op de steenweg uitgeven. De Waalse jongens zijn opgewekt, ze praten
luid en lachen.
Wij worden naar onze papieren gevraagd, bedreigd te moeten terugkeren; maar
we ontdekken een kennis die ons uit de nood helpt en getuigt dat wij eerlijke Belgen
zijn. We mogen dus verder rijden maar krijgen de vermaning op luchtige toon: ‘Evitez
les coins et surtout, ne suivez pas les troupes’. Wat de kerel verstaat door ‘coins’
begrijpen we niet te best. Te Pecq moeten we weeral stoppen. Een brigade gendarmen
rijdt ons voor. Bij de brug staat de wacht en een gendarm onderzoekt weeral onze
papieren. Hij weet er niets op af te dingen, maar schijnt toch niet genegen ons door
te laten. - ‘D'où venez-vous? - Où allez-vous? - Qu'allez-vous faire à Tournai?’ Voir des parents, zegt de ene;... pour mes affaires... zegt de andere;... rejoindre ma
femme! waagt er zelfs een van ons, als uiterste beweegreden, alhoewel hij niet gehuwd
is! De gendarm alevenwel, die een bezadigd, plichtgetrouw man eruit ziet, schijnt te
wankelen om een besluit te nemen. Hij houdt

1

voiturekot: koetshuis
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onze papieren in de hand, beziet ons één voor één en twijfelt aan de echtheid van
onze redenen. - ‘Quelle idée d'aller se ballader à Tournai maintenant!’ zegt hij
monkelend. We vragen of er gevaar is. En eer we antwoord gekregen hebben, roept
een barse brigadier van bij de brug een gebiedend: ‘Il faut en finir là! Retournez au
plus vite!’ - ‘On ne passe pas?’ vragen wij.
Maar voor alle antwoord wordt een gebiedend gebaar gemaakt waaruit we besluiten
mogen dat 't ernstig gemeend is. Wij keren terug tot op de markt van Pecq waar wij
van burgers vernemen dat er zoëven een Duitse auto voorbij gereden is ... terwijl de
patrouilles op ronde waren! Men verwacht dat de auto zal terugkeren want de baan
is verder ook door Belgische posten bewaakt. Hier kunnen we dus iets zien gebeuren;de auto keert echter niet terug en... als we onze reis naar Doornik niet willen opgeven,
moeten we voortmaken. Er blijft ons nog de trakelweg1 langs de Schelde, waar we
voorzeker geen enkele soldaat zullen ontmoeten. Een pracht van een weg die in wijde
slingerbochten de stroom volgt met weiden en hovingen2 omgeven. Te Esquelmes
gekomen, van waar wij de grote baan altijd in 't oog houden, zien we waarachtig de
Duitse auto die terugkeert. Wij springen op een hoge rand. Hij vertraagt, verdwijnt
achter een bosje, komt weer te voorschijn. Zou men 't gevaar vermoeden? 't Is glijden
dat hij doet over de baan, recht op de hinderlaag... Dan ineens horen we geweerschoten
en de auto verdwijnt. We kunnen terugkeren en gaan zien, maar we wagen het niet
en verkiezen stilletjes voort te rijden naar Doornik. Zonder andere tegenkomsten3
bereiken wij de stad. Het is er stil. De weinige mensen die we ontmoeten, bezien ons
verwonderd, wantrouwig, - ze nemen ons voor Duitse bespieders. Eindelijk is er een
die ons teken doet - een agent in burgerkleding - en die halfluid zegt: ‘On ne roule
pas en vélo en ville’. Verdere uitleg geeft hij niet, hij vertrekt. Een vrouw waarschuwt
ons: ‘Les allemands ne supportent pas les vélos!’ - ‘Il y a des allemands en ville?’ Oui, une ving-
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trakelweg: trekpad, jaagpad
hovingen: tuinen
tegenkomsten: ontmoetingen
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taine... ils ont repris la ville!’ voegt zij er met een schamper glimlachje bij.
Ik hou van de Doorniknaars, zij zijn lustig, spiritueel en vooral vriendelijk en
gedienstig. Gister heerste hier een ongehoorde paniek, de sporen ervan ziet men nog
overal: mensen keren terug met pakken en koffers en zij worden begroet door de
geburen alsof ze van een speelreis1 thuis kwamen. Op straat ziet iedereen ernstig en
vordert2 zonder opzien, haastig zijn weg; binnenshuis echter is 't anders gesteld. De
waardin en de meisjes van ons hotel zijn volop geestigheden en plagernijen3 aan 't
verkopen in haar klankrijk Waals. - ‘Je l'ai dit,’ zegt er ene, ‘pour le moment nous
sommes sujets allemands; Tournai, depuis trois semaines, à été ville belge, ville
française, ville allemande, ville française, ville allemande... C'est l'Angleterre qui
nous manque encore!’
De mensen hier begrijpen er niets van de strategische geheimen, of hoe het komt
dat de Franse troepen beurtelings door Duitse vervangen worden en waarom de stad
aan de verdelging wordt blootgesteld; niemand echter stoort er zich om. Gister zelfs
moet er, binst4 die verwarde vlucht, kostelijke leute5 verkocht geweest zijn, want alle
gesprekken lopen er nog over en 't zijn al anekdoten wat men hoort. Moeten de
‘Alboches6’ hier eens de baas worden, ze zullen het Doornikse volk niet rollen7, maar
wel... gerold worden!
Men zegt ons dat de Duitsers aan 't station zijn. Wij gaan die kant uit, dineren er
in een gasthof, maar worden niets gewaar. Eerst als we, rond 3 uur, onze wandeling
hervatten, vinden wij drie soldaten staan aan de ingang van 't station. Een eindje
verder ontmoeten wij een officier, die heel alleen, zijn toertje doet per fiets. De
burgers bezien hem en hij beziet de burgers. Over het marktplein rijdt er een andere
per motor. Bij de mensen heerst de verwachting alsof er iets gebeuren ging; - iedereen
haast zich weg, zodat we er alleen staan op de grote markt. Van achter de gor-
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speelreis: huwelijksreis
vordert... zijn weg: loopt ... verder
plagernijen: plagerijen
binst: tijdens
leute: pret
‘Alboches’: spottende vervorming van ‘Allemands’, (gewoonlijk: ‘boches’), moffen
rollen: beetnemen
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dijntjes bespied men ons alsof we Duitsers waren. Terwijl wij daar nog staan,
verschijnt een auto met vier officieren, daarna een tweede. Uit een zijstraat komen
een bende ruiters af en als we die straat inslaan om te vertrekken, bevinden wij ons
al medeens1 midden in de troepen - de straat is er zo vol van dat er aan doorgeraken
niet te denken valt. 't Gelijkt een zwerm bestoven mulders2 die zoëven uit de grond
gekomen zijn. Op de ruiterij volgt infanterie. Zij stappen zingend als in feeststoet en
moeten zich haasten om de paarden te volgen die voor zijn en achteraan komen.
Veldgeschut, mitrailleusen, motor-wagens, fourgons3, ambulancie - er komt geen
einde aan en altijd nieuwe dagen er op als de mieren... Zij trekken door de stad in de
richting van Rijsel. De burgers blijven op een afstand en niemand waagt zich nader.
Hier en daar wordt een spotspreuk of iets misprijzends medegedeeld, onder geburen
die elkaar vertrouwen. In ons hotel komen rijtuigen aan en char-à-bancs4 vol mensen
die gevlucht zijn uit Péruwelz en Binche en die meenden hier met de trein verder te
reizen. Ze staan echter verslagen te zien naar 't station dat gesloten is en door de
Duitsers bewaakt.
Wij hebben ons wat lang opgehouden met die intocht en een van mijn drie makkers,
die bang wordt, waarschuwt: dat het hoog tijd is en we moeilijk met onze fietsen
zullen buiten stad geraken. Soldaten ontmoeten wij in al de straten en 't is waaghalzerij
om met een rijwiel buiten te komen. We moeten dus een gunstig moment zien te
kiezen en eens dat wij er schrijlings opzitten, komen we gauw buiten stad en 't gevaar
hebben we bachten5 de hielen!
't Is een prachtige vooravond met ondergaande zon en de maan reeds aan de hemel.
Nu eerst worden wij gewaar hoe gauw de duisternis zal invallen. De weg langs de
Schelde is één feërie en we rijden door een mist die als een blauwe sluier uit de
meersen6 opstijgt. Wij zijn alle vier om 't even lustig en welgemoed omdat we zo
gemakkelijk uit
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al medeens: plots
mulders: (molenaars), meikevers met dekschilden die witbestoven lijken
fourgons: bagagewagens van het leger
char-à-bancs: janpleziers, tentwagens voor een groot gezelschap
bachten: achter
meersen: lage weiden

Stijn Streuvels, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

172
de stad gerocht1 zijn; - 't geen ons nog te doen blijft is een feestrit en wij laten 't ons
welgevallen. Voorbij Esquelmes gekomen, ontmoeten we de eerste mens op onze
baan. - ‘Vous ne passerez pas par là!’ roept hij ons toe, - ‘il y a une centaine
d'Allemands qui gardent le pont de Warcoing!’
Dààr! we staan er! en wat nu? De man vertelt ons dat men hem pas zijn fiets
ontnomen heeft en dat hij te voet naar huis gaat! Wij vragen inlichtingen, hoe het zit
langs de weg van Ronse? - ‘Par là c'est tout plein’, zegt hij. En langs Celles? Te
Hérines liggen zevenhonderd soldaten. Op de grote baan van Kortrijk heeft men
gevochten en patrouilles rijden voortdurend op en af! We zitten er dus midden in en
nergens een uitkomst! Een vreemd gevoel dat men ondergaat als men de avond ziet
vallen, vijf uren van huis te zijn en geen kans om er door te geraken! Om ons te
overtuigen dat hij wel de waarheid spreekt en ons zoekt van dienst te zijn, toont de
man ons zijn papieren en verklaart kantonnier2 te zijn - een staatsbeambte dus en
voorzeker te vertrouwen! Er zijn van die mensen die argwaan verwekken door er te
hard op te drukken dat ze de waarheid spreken. De man herhaalt maar gedurig: ‘je
le dis pour votre bien: n'y allez pas! On vous chipera vos vélos!’
Wij geloven maar al te vast 't geen hij zegt, maar we moeten toch een besluit
nemen, we kunnen hier niet blijven staan - 't wordt avond! Al ons plezier is ineens
verdwenen. Iemand doet het voorstel terug naar Doornik te keren en daar te
vernachten. Goed, maar zal het morgen beter zijn? en men verwacht ons thuis! - Als
't geen oorlogstijd was, zouden wij er niet naar zien een nacht uit te blijven, nu echter
zou het opschudding en angst verwekken... Een andere stelt voor onze fietsen hier
ergens op te bergen en de weg te voet af te leggen. Ja, maar dan komen we niet voor
middernacht thuis en zijn verplicht morgen onze fiets te komen halen! De kantonnier
raadt ons te rijden tot Dottignies - 't is de enige baan die vrij is. Maar te Dottignies
zijn we nog 5 uren van huis af, dus niets gevorderd!
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gerocht: geraakt
cantonnier: kantonnier, vaste arbeider belast met het onderhoud van een deel van een grote
weg
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Wij besluiten eindelijk aan 't veer de Schelde over te varen en te gaan zien op de
grote baan. Elke voorbijganger wordt aangesproken en met de meeste bereidwilligheid
worden ons inlichtingen verschaft; op onze beurt moeten wij nieuws geven over 't
geen we te Doornik hebben gezien. In zulke omstandigheden voelt men zich
aaneengesloten onder landgenoten, bereid elkaar te helpen omdat wij voor de zelfde
moeilijkheden staan. Ik heb het mij met deze gelegenheid kunnen voorstellen: wat
het zijn moet, ergens door te komen waar de bevolking vijandig is en men bij elke
ontmoeting de kans oploopt verraden te worden!
De berichten luiden overal gelijk: 700 Duitsers te Hérinnes; 150 te Warcoing - dat
is op de rechteroever van de Schelde. Wij echter bevinden ons nu op de linkeroever,
langs de baan waar men aangevallen en gevochten heeft - en waar te morgen de
Duitse auto werd opgewacht! - ‘Continuez tout doucement!’ wordt ons eindelijk
aangeraden; - ‘on vous laissera peut-être passer?!’ Eindelijk vernemen wij dat er een
20-tal Ulanen links van de steenweg gekampeerd zijn op een hoeve, - dat we gerust
onze weg kunnen voortzetten... Maar als we zeggen dat we langs Avelgem moeten,
krijgen we 't ontmoedigend bericht: dat al de bruggen over de vaart te Spiere
opengedraaid zijn en bewaakt door de Belgen - dat niemand erover mag! Kom, toch
maar vooruit; misschien kunnen we nog 't hart van een burgerwacht of van een
gendarm vermurwen! Wij rijden zonder spreken. Elk bij zichzelf overweegt de kansen
en vooruitzichten: onze fiets ontnomen en gedwongen in een kamp met de Ulanen
te moeten vernachten!... In een schermutseling te komen; 't veld oplopen en nagezet...
misschien geschoten worden!... Thuis geraken! gelijk hoe, maar thuis geraken, dàt
is de enige begeerte. 't Is prachtige maneschijn en zoel, windeloos weer - een echte
lust om te rijden! Niemand echter die 't geradig1 vindt er iets van aan te merken; wij
rijden... tout doucement, zo dicht mogelijk langs de bomenreeks om niet gezien te
worden en we zwijgen uit vrees dat er ons iemand opwacht en horen zou. Wij speuren
zo goed en zover vóór ons uit als 't de mane-
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schijn maar toelaat. 't Is en 't blijft over heel de omtrek doodstil. Ik waag het eindelijk
luidop de bemerking te maken die de sceptieke gendarm ons te morgen toevoegde:
quelle idée d'aller se ballader à Tournai, maintenant!
Het wekt een droog lachje bij de makkers, - nu echter zijn we alle vier overtuigd:
dat we beter zouden thuis gebleven zijn... - ‘Of ten minste wat vroeger vertrokken
uit Doornik!’ verwijt er een. ‘Ja, dan waren we zeker in de schermutseling!’ beweert
een andere. Iedereen haalt nu zijn wijze raad uit... als 't te laat is, en eigenlijk vinden
we niets anders om malkaar te troosten en moed in te spreken. 't Ergste toch zal maar
zijn: dat we een nacht in 't stro zullen te slapen hebben - al 't andere wordt als gekke
fantasie verbannen.
We rijden altijd maar stil vooruit, ontmoeten geen mensen meer aan wie we
inlichtingen vragen kunnen; we wagen het ook niet onze lantaarns te ontsteken om
te beter ongemerkt voorbij te geraken. Ik geloof niet dat we nog iemand zullen zien,
- de Duitsers zijn waar ze zijn moeten en,... waar er Duitsers zijn mag men niet
verwachten burgerwachten of gendarmen te vinden. We komen inderdaad aan de
plaats waar te morgen al die drukte gemaakt werd om schietgaten te kappen en
verschansingen op te werpen - de gaten in de muren en de verschansingen merken
wij duidelijk, maar een levende ziel is niet te zien! Een ding staat me nu vreselijk
tegen: 't zijn die bruggen over de vaart, die opengedraaid zijn! Die vaart trekt iets als
een lijn in 't oneindige die ons van Vlaanderen afscheidt en erover springen gaat niet.
Ik zoek naar alle mogelijke middelen om die hinderpaal te overkomen zodat ik er
helegans het gevaar bij vergeet waaraan we hier blootgesteld zijn op de baan. Opeens
zijn we alle vier van onze fiets af - we hebben hoefslagen gehoord! We waren
afgesproken wat we in elk voorkomend geval te doen hadden, moesten ons dus niet
meer beraden. Zonder een woord glijden we in de gracht, onze fiets tegen de oever
langs de kant der baan en wij tegenaan de stam van een boom, zonder adem te halen.
Een twaalftal Duitse ruiters rijden voorbij zonder iets te vermoeden. Wij houden ons
stil, zolang tot ze buiten zicht en gehoor zijn en tot de bangste van ons vier durft
uitkrui-
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pen! Nu 't goed is afgelopen, ben ik toch blij dat er ons ten minste iets is voorgevallen,
- ik was niet bang, omdat ik niet aan gevaar geloofde, maar ik ben fel geschrokken
omdat 't zo onverwachts en zo plots is opgekomen en nu voel ik een droogte in de
keel, een dorst! - ik zou 10 franken geven voor een pint bier!
We voelen ons verlicht alsof we 't nu al ontkomen waren en rijden weer verder.
Ik denk maar altijd aan die vaart! Want ik heb meer reden dan de anderen nog om
thuis te komen heden avond! Ik mag er niets van gebaren1, maar, buiten vrees en
angst die men thuis om mijn wegblijven zou uitstaan, is er nog iets anders! 't Is
vandaag mijn verjaardag en er wacht ons bij de thuiskomst een gezellig familiefeestje!
't Ware dubbel jammer en al te dwaas moesten wij dat door onze schuld verbrod
hebben! Dat plaatsje nu, ginder thuis aan tafel, in de gezelligheid van licht en vuur,
omgeven door welgezinde gezichten en blijde kinderen, dat schijnt me iets
ongenaakbaars en toch zo heel dicht bij - een enkele waterstreep en een opengedraaide
brug moet ons beletten thuis te komen!
Een ongeduldig verlangen drijft me naar die brug om mij te overtuigen hoe het
ermede staat. Ik rijd voorop om gauw bescheid te weten over mijn lot! Ja, het is zo,
de brug staat opgehaald, loodrecht overeind tegen de lucht! We zien het van ver. Als
er nu maar iemand - een enkele soldaat in de nabijheid is die zich over ons wil
ontfermen! Wij horen stemmen. 't Zijn enige vrouwen aan de overkant en, op 't zwarte
water staat een meisje in een kleine boot en roeit weg naar een vaartschip dat ginder
vastgemeerd ligt aan de kant. Het meisje heeft een paar mensen overgebracht; zouden
we kans hebben op die manier de andere oever te bereiken?! Er wordt geroepen en
het meisje schijnt inderdaad te zullen inwilligen, maar nu komt de moeder uit de
kajuit van het schip en verbiedt haar dochter nog iemand over te brengen! Wij houden
aan, maar 't helpt niet. De moeder weet dat 't streng verboden is en wil geen
moeilijkheden oplopen. De dochter echter schijnt om geen klein gerucht verlegen te
zijn. Op de waarschuwing van de
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moeder die denkt dat ze misschien met Duitsers te doen heeft, roept ze geruststellend:
‘Je verrai bien leur binette, mère! Si ce sont des Alboches, je les jette à l'eau!’ Wij
verklaren zuivere Belgen te zijn met papieren in regel die wij zullen laten zien! De
lach van het meisje weerklinkt en haar bootje komt naar ons toe. Als ik zeg dat we
gered zijn, is 't slechts bij manier van spreken, want ik heb nooit dichter mijn dood
geweest en ik zou liever drie nachten bij de Ulanen doorbrengen dan nog zulk een
overvaart te wagen! Bij de inscheping was het al iets vreselijks! De glibberige oever
neerterden1 en zonder houvast, met de fiets in de hand, de eerste stap zetten, was al
genoeg om het bootje te doen kantelen. Wat was het dan eer we alle vier in die
notendop hadden plaats genomen, met het meisje, allen rechtstaand, wijdbeende
geschoord2 om 't evenwicht te houden op een vaartuig dat overladen, bij elke beweging
kantelen wilde en dreigde water te scheppen!! Ik heb maar altijd dat zwarte vlak
bezien, gereed om alles los te laten en erin te springen, als 't nood deed. En wat die
overvaart geduurd heeft! Ik meende dat die andere oever altijd maar achteruit schoof
en wij hem nooit bereiken zouden. Ik kon enkel de kranigheid van de schippersdochter
bewonderen die als een echte nixe3, onverstoord roeien bleef en al maar door
rammelde4 alsof er geen gevaar bestond. Eindelijk gerochten wij er en de ontscheping
gelukte goed - wij voelden vaderlandse bodem onder de voeten!
In de herberg, waar wij eindelijk onze angstdorst lessen konden, moesten wij onze
papieren laten zien aan het meisje... qui ne s'en f... pas mal, de ces choses là! Wij
zouden het lustige ding de hemel gereikt hebben en zij werd dan ook voor haar moeite
wel beloond. Zij verklaarde aan haar moeder: nog nooit zulk vaargeld voor een
overtocht gekregen te hebben. En nu vooruit! De Duitsers hadden wij achter de rug
en vóór ons was de baan vrij, zonder hinderpalen! Nu ging het gelijk Faust en Mefisto
door de Walpurgisnacht, in razende rit over Helkijn, Bossuit, Outrijve, Avelgem,
Otegem, Ingooigem. Geen mens meer

1
2
3
4
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wijdbeende geschoord: wijdbeens, met de benen wijd uit elkaar steun zoekend
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langs de baan, niets dan maneschijn. Na al die beroering, onzekerheid en angst, deed
het dubbel deugd, gezellig aan tafel te zitten en nog nooit hebben wij alzo genoten
van het familiefeestje!

4 oktober.
't Is hier kermiszondag op de gemeente - 't geen altijd met zekere plechtigheid gevierd
wordt. Nu echter is er geen spraak van! Geen klokkengeluid, geen muziek op de
plaats1, geen familiebezoek, niets. 't Blijft er zo stil als op een gewone zondag en de
dorpelingen die niet weten hoe de tijd te doden, komen tot hier op de hoogte
gewandeld om beter het kanongeschut te horen dat maar aanhoudt ginder in zuidelijke
richting. In de namiddag rijden hier twee Belgische gidsen voorbij - een zeldzame
verschijning.

5 oktober.
In de vroegte van de prachtige herfstmorgen, ben ik met de fiets uitgezet naar Kortrijk.
Te Deerlijk reeds merk ik dat er iets hapert; de mensen staan buiten in groepjes te
praten. Waar ik vraag of er iets gebeurd is? antwoordt men: dat er Duitsers opgang
zijn! Als 't maar dát is! we moeten er ons niet in verontrusten: ze zijn reeds zolang
op gang! Te Harelbeke word ik door een gardevil2 tegengehouden die me meldt: dat
wielrijden formeel verboden is en niemand voorbij mag! Ik keer terug tot Deerlijk
waar ik de tram neem om in Kortrijk te geraken. Hier ook is er zenuwachtigheid
onder de bevolking en niet te verwonderen! De burgerwacht van Doornik - dezelfde
mannen die we gister te Spiere hebben aan 't werk gezien! - zijn hier nu gelegerd en
aan de stadspoort die zij bewaken, zijn er wagens dwars over de straat opgesteld als om een aanval af te weren! Dat wekt de ontsteltenis in de stad, alhoewel niemand
weet wat er te vrezen is of gebeuren zal. Men vertelt dat er massa's Duitse troepen
te Menen liggen, die naar hier zullen afzakken. De stad wemelt van de vluchtelingen
uit Mechelen en Lier. Ik bezoek de Hallen, waar er een duizendtal geherbergd zijn.
Maar nu komt de onrust
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ook al bij die mensen en zij willen de een alhier, de andere aldaar! Sommige inwoners
van Kortrijk vertrekken met pak en zak. Het volk drijft naar de Doornikse wijk om
te zien wat er gebeuren zal en de burgerwacht heeft alle moeite om de stroom terug
te dringen. Opeens ontstaat er geweldige opschudding. Men hoort schieten! Mensen
lopen er heen, andere komen van daar weggevlucht. De schrik verspreidt zich, van
eer men weet wat er gebeurd is! Eindelijk krijgen we 't nieuws:
Zeven Duitse ruiters zijn aangekomen van Doornik... de burgerwacht heeft
geschoten, zonder iets te treffen tenzij een burger die zich toevallig in de nabijheid
bevond. De zeven ruiters zijn ongedeerd vertrokken. Bij die aanval zijn er naar 't
schijnt onmogelijke dingen gebeurd met de burgerwacht: velen zijn. weggevlucht
en men vertelt bij-zonderlijk van één die een huis is binnengesprongen en zich in de
gang heeft uitgekleed zodat de vrouw, toen ze beneden kwam, de kerel daar staan
zag in zijn hemd, smekend om een broek en een vest!... Nu de burgerwacht hier ook
een ontmoeting gehad heeft met Duitse soldaten, zal men ze weer ergens moeten
heen sturen waar minder gevaar is!
De bladen waren tot hiertoe eenparig om de lof te verkondigen en de kranige
houding van onze burgerwacht - het geleek een ambtelijk ordewoord! Niemand echter
die weet of zeggen kan tot wat ze gediend heeft tenzij om dingen te bewaken waar
geen vijand kon omtrent komen en nu dat de toestanden hun tussenkomst noodzakelijk
maakt, doet men ze stand houden juist zolang tot er gevaar opdaagt - dan wordt hun
bevolen... te vluchten om elders het spel opnieuw te herbeginnen. Er ware een boek
te schrijven over de lotgevallen der Belgische Burgerwacht in de oorlogstijd! En nog
schijnt hun rol niet geëindigd.
Juist op het punt om met de tram naar huis te keren, verneem ik van een
hooggeplaatste vriend, in alle vertrouwelijkheid, het nieuws over de toestand: De
Belgische soldaten hebben Antwerpen verlaten en werden vervangen door Canadezen.
De buitenste fortenlijn zou reeds begeven zijn en Antwerpen op het punt te vallen,
of reeds gevallen! Het Duitse leger zou 63.000 krijgsgevangenen gemaakt hebben
op de Fransen en het front zou zich uitbreiden tot
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tegen de zee - er is namelijk kwestie van een raid die de Antwerpse vluchtelingen
zou nazetten over Gent, Brugge, Oostende! Dat er Duitsers zijn te Ieper en door heel
West-Vlaanderen!...
Ik zit erover na te denken op de tram en vind dat het ogenblik naakt om een besluit
te nemen, in geval we voor onze veiligheid willen zorgen. Wij liggen nu immers
vlak achter de slaglijn en wie verzekert ons dat wij er eerstdaags niet volop inzitten!?
Met mezelf zou ik wel wegweten, maar 't gedacht om te moeten vrezen voor de
kinderen, misschien te moeten vluchten, zet mij aan om voorzorgen te nemen. Ik
denk aan het wonder toeval dat me op 't laatste ogenblik die vriend deed ontmoeten,
anders kwam ik gerust naar huis zonder iets te weten, want de nieuwsbladen waren
die dag van een serene kalmte die geen kwade gebeurtenissen liet vermoeden. Die
avond dus werd er staatsraad gehouden in de huiskamer en besloten dat vrouw en
kinderen morgen, terwijl er nog treinen konden lopen, naar Brugge zouden vertrekken,
waar ze verwacht werden bij mijn broer en zuster. Vandaar konden zij, als 't nodig
bleek, altijd gemakkelijk Holland bereiken of Engeland. Op de stond werden de
toebereidselen gemaakt en voor pasport gezorgd. Het best zal zijn over Gent naar
Brugge te rijden, want heden reeds reden de treinen op de Brugse baan niet verder
dan Roeselare of Lichtervelde. De kwestie is: nergens onder weg te blijven haperen
en ter bestemming te komen zonder grote moeilijkheden. Al deze schikkingen werden
besproken met de meeste kalmte, zonder aandoening - 't is alsof er eenvoudig kwestie
ware van een familiebezoek dat een acht of tien dagen zal duren - niet meer dan een
voorzorgsmaatregel!.
Terwijl ik de toestand te overwegen zit in mijn eentje, valt het mij nu eens te meer
op hoe verbazend knap die mededelingen van de militaire overheid zijn samengesteld.
Elk woord moet men wegen om er de ware zin uit te halen; er zijn nuances van grote
betekenis en waar de argeloze lezer overheen loopt zonder kwaad te vermoeden of
er de zin van te snappen! En de hele pers doet er aan mede - het gelijkt een wedijver
om door dubbelzinnigheid de ware toestand te verduiken, te bewimpelen en de lezer
te ver-
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schalken. ‘Les fort tiennent toujours!’ luidt het bondig en opgewekt; wie zou daar
graten in vinden en denken dat het moet zijn: tous les forts tiennent!? Er was lange
tijd kwestie dat de linker vleugel van het Duitse leger zou omsingeld worden; 't geen
een doorslaande nederlaag aan het leger zou meebrengen.
De bladen spreken, eerst van: nog enige dagen geduld, nu is het: nog enige uren!
Generaal Joffre belooft het ons op hoge toon: - ‘La victoire, nous n'avons plus qu'a
la prendre!’ Nu echter spreekt men noch van omsingeling noch van zegepraal;
integendeel; de bladen melden op de onschuldigste toon: dat de linkervleugel zich
al meer uitbreidt ten westen, tot tegen de zee! 't Geen heel iets anders is dan een
omsingeling! Aan Antwerpen zou 't Duitse leger nooit durven roeren! Al de bladen
waren het erover eens. Er zouden immers 300.000 man nodig zijn om de stad te
bezetten en daar zouden zij weten met wie zij te doen hadden! Antwerpen was de
sterkste plaats der wereld, met heel modern ingerichte forten, enz.! Nu staat er als
een tussenzinnetje zonder betekenis: dat men de gekwetsten uit Antwerpen verwijderd
heeft en dat onze soldaten, die wat rust behoefden, door frisse krachten vervangen
werden. Voor een oningewijde is zulk bericht zonder betekenis, als men het echter
nader bekijkt, kan men er echter in vinden 't geen mijn vriend mij vertrouwelijk komt
mede te delen! Een maatregel dus om te beletten dat onze soldaten zouden
krijgsgevangen worden, een aftocht voor de overgave der stad!
't Geen we horen schieten in de laatste dagen ten zuidwesten zijn de Duitse
kanonnen die vóór Rijsel liggen! In 't korte1 mogen wij ons hier op de streek aan
gebeurtenissen verwachten.

6 oktober.
Het verwekt een hele beroering op de gemeente als men ons ziet uitzetten en ik mijn
vrouw en kinderen naar Vichte breng van waar zij vertrekken zullen. De mensen
geloven aan een onmiddellijk gevaar - iets dat ik alleen weet en niet

1

In 't korte: binnenkort
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zeggen mag! - Zij staan in beraad over 't geen ze zullen aanvangen en zij aanzien het
als 't begin van een algemene uittocht. Ik moet iedereen geruststellen met te zeggen
dat ik zelf terug keer en vrouw en kinderen enkel naar Brugge gaan. Te Vichte ook
wordt er schikking genomen in enige familiën om te vertrekken. Er is iets dreigends
in de lucht en de mensen vermoeden het ergste! Het afscheid aan de trein geschiedt
zonder plechtigheid of ontroering, alsof het een gewoon uitstapje geldt en enige
dagen afwezigheid. De kinderen hielpen er veel toe om er de stemming in te houden.
Zij zijn maar blij dat ze reizen mogen, storen zich verder om niets. Zij zijn de echte
filosofen die nemen van 't leven wat het geven kan. Zij verlaten alles wat hun
duur-baar is - hun speelgoeds, de hond en de kat, zonder een zucht of treurnis, in de
overtuiging dat zij overal hun gerief1 zullen vinden. En 't vertrouwen dat ze stellen
in hun ouders, die 't wel ten beste zullen schikken, is vooral bewonderenswaardig!
Aan die ouderdom2 geeft men zich over aan de wil der grote mensen, zonder de
minste achterdocht, en als we de kinderen 't gevaar instuurden zouden zij er met
dezelfde opgewektheid heengaan! Zij tenminste maken geen beschouwingen over
bijzaken of bijhorigheden3. Als wij, grote mensen, heengaan, zitten we met ons hoofd
vol kommernissen: of de huisdieren niet van honger zullen omkomen? of boeken,
schilderijen en duizend andere dingen in goede bewaarnis en veilig geborgen zijn.
Wij ondergaan de onrust om alles wat blootstaat om door vreemde handen verwoest
te worden en 't gedacht om bij de terugkomst, niets meer van dat alles terug te vinden,
lijkt ons een onherstelbare ramp. Op zulke ogenblikken worden we gewaar dat we
van veel dingen houden als van ons zelf en we voelen dat ons leven zich niet beperkt
bij onze persoon alleen, maar zich uitstrekt tot de heel onmiddellijke omgeving. Als
ik me voorstel mijn bestaan te moeten voortzetten zonder iets van 't geen me nu
omringt - om opnieuw alles te moeten herinrichten, schijnt het me de moeite niet
meer

1
2
3

hun gerief: wat ze nodig hebben
Aan dien ouderdom: op die leeftijd
bijhorigheden: bijkomstigheden

Stijn Streuvels, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

182
waard en de moed zou me ontbreken. Wij zitten vastgegroeid in 't geen we gewend
zijn rond ons te zien en die gekende omgeving maakt deel uit van onze rust en ons
geluk. Ik zal dus maar ter plaats blijven om te bewaken en te bewaren 't geen mijn
rust en geluk uitmaakt, want ik begrijp de mensen niet die zich wennen en gelukkig
zijn gelijk in welke omgeving, voor wie hun eigen persoon het middenpunt uitmaakt
van het heelal!...
Zij zijn dus vertrokken en in veiligheid en ik blijf hier alleen. Mijn enige
bekommernis nu is dat zij zonder moeilijkheden, te Brugge aankomen. Bij mijn
terugkomst op 't dorp schijnt er iets veranderd, - thuis echter ondervind ik het nog
meer - er is iets weg en ik voel me vereenzaamd! Ik moet me er aan wennen geen
kinderstemmen meer te horen en niemand te hebben met wie men spreken kan. De
huiselijkheid is hier voortaan weg en ik houd me in mijn eigen kamer waar ik gewend
was alleen te zijn, - zo word ik de vereenzaming minder gewaar. De stilte is niet
alleen in huis, maar plots over de hele streek gekomen - 't is alsof een felle wind
ineens gevallen was om nooit meer op te staan.
Diezelfde namiddag rijden treinen noch tram, - geen postbode meer! Wij zijn
opnieuw afgezonderd van de wereld, als op een eiland! Het blijkt dat vrouw en
kinderen van de allerlaatste gelegenheid hebben gebruik kunnen maken om te
vertrekken! Duitse troepen worden overal aangekondigd, het kanon bromt in 't oosten.
Wat er nu ook gebeure, 't kan me weinig schelen - ik heb voor niemand zorg meer
te dragen tenzij voor mezelf en dat stelt me gerust en tevreden.

7 oktober.
Een pracht van een dag. Zonnig herfstweer, windstil als in een sprookje - gestoord
echter door hevig kanongebulder - zwaar doffe slagen waarmede Antwerpen bebeukt
wordt. In de namiddag ronken er vliegtuigen door de lucht. Duitse troepen liggen te
Avelgem, te Vichte, te Anzegem, overal rond, uitgenomen hier! Men doet de rails
springen aan de ijzerweg, men snijdt de telegraafdraden door. Waregem wordt
beschoten en een fabriek geraakt er in brand. Ik voel me mijn eigen baas; 's avonds
echter krijg
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ik de weemoed en heb lust om te huilen - ik weet niet waarom.

8 oktober.
Het formidabelste kanongebulder barst los gelijk we 't nog niet gehoord hebben, - 't
is alsof heel de wereld ging instorten. Ten oosten, rond Antwerpen, ten zuiden, boven
Doornik en ten westen rond Rijsel, al om ter hevigst, - we zitten in een kring van
vuur!
Dat geweld van aanhoudend zware slagen, de dag door verwekt een prangend
gevoel dat de keel toehoudt, in de verwachting dat men welhaast de zwarte rook zal
zien opstijgen en dat de slagen hier zullen neerregenen in een storm van schroot en
vuur! Wij zijn zonder nieuwsbladen en weten niet wat er gebeurt, tenzij van horen
zeggen. Heel 't noorden der provincie zit vol Engelsen tot langs de zeekust en de
rechtervleugel der Duitsers waarvan wij zolang reeds gehoord hebben als van iets
dat heel veraf gelegen was, diep in Frankrijk, rolt maar altijd achteruit zodat het
dreigt heel in 't kort hier als een trombe1, ons te overvallen! Het oorlogsmonster vaart
vooruit en zal ons met zijn duizend poten omgrijpen.
Tegen de avond houdt alles op - 't is een verademing en de prachtige maannacht,
zo helder en stil, doet aan als een wonder. Waar ik hier, vóór mijn venster over de
streek heenzie, vraag ik me af: of de oorlog, kanonnen en soldaten, wel dingen zijn
die bestaan en nu in werking zijn? - of er ginder nu waarlijk zulk een slachting
gebeurde en zoveel lijken liggen, in een streek vol verwoesting? - of dat ding met
zijn verschrikking nu naar hier komt afgerold en alles zal beweldigen als onder een
onbedaarlijke vloed? 't Lijkt de nare droom van een romanticus - heel veraf en
vergeten - iets waarmede de maan en heel de ontzaggelijke sterrenhemel niets te
maken hebben: 't is integendeel iets als een avond in de mei, geschikt om aan1 niets
tenzij aan tedere en lieflijke dingen te dromen.

9 oktober.
De kanonslagen zijn niet meer zo hevig; - in 't oosten is 't geheel opgehouden. We
blijven echter zonder nieuws

1
1

trombe: windhoos, waterhoos
aan: van
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over 't geen gebeurd is. Vliegtuigen varen op verkenning uit. In de namiddag krijg
ik bezoek van kennissen die mij om inlichtingen vragen over verblijf in Holland.
Er wordt over en weer verteld 't geen gister voorviel waar de Duitse troepen
aangekomen zijn. In de kerk te Anzegem hebben zij vernacht en hun paarden
gebonden aan de pilaren en aan de communiebank. Molenaars zijn aangehouden;
boeren zijn moeten mede optrekken met peerden en wagens.

10 oktober.
Het kanon heeft helemaal opgehouden. Wij vernemen geen slag meer. Daar we echter
zonder enig nieuws zijn over 't geen gebeurd is, verwekt de stilte zelf een nieuwe
onrust, zij hangt als een raadsel vol kwade beschikselen2 boven ons hoofd.
Werkmensen die naar Frankrijk trokken en terugkeren omdat zij er niet door
gerochten3, vertellen van een grote nederlaag der Duitsers. De troepen die hier
voorbijgingen zouden reeds gesneuveld zijn en het zit overal vol Engelsen, Fransen
en Belgen!... niets bepaalds en veel fantasie!
Tegen de middag rijden hier zeven Duitsers voorbij! Het weer is bewolkt,
regenkoud en de eerste kraaien wieken door de lucht; met hun schravende4 kreet
kondigen ze de winter aan. Ik loop alleen te wandelen langs de verlaten steenweg,
tussen de twee lange rijen, welbekende boomstammen waar nooit iets tenzij
vertrouwde dingen te zien waren. Nu echter staat die weg open voor alle soort
verrassingen en vreemde verschijnselen. Dat wekt een eigenaardig gevoel; 't is alsof
men vervreemd ware van de eigen omgeving, - waar men voortijds heer en meester
was in eigen domein. Ik onderga de indruk als een Robinson die, alleen met zijn
trouwe hond, een onbekend eiland uitvorsend ben, met de verwachting alle stappen
wilden te zien opdagen. Ik fantaseer me de schokkendste gebeurtenissen en avonturen
en met een beetje goede wil krijgt men de illusie der werkelijkheid, want, in deze
tijdsomstandigheden is

2
3
4

beschikselen: beschikkingen, voorbeschikkingen
gerochten: geraakten
schravende: krassende
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er maar een stap tussen het gewone en het hoogst avontuurlijke! Zie, daar komt zo
waarlijk een Duitse krijger aanrijden. Hij ziet er gejaagd en onrustig uit en kijkt
gedurig achter zich alsof hij vreesde vervolgd te zijn. Hij vormt een enkel grijze vlek
en draaft vooruit, dicht langs de bomenrij. Wat zal het zijn? Hij is alleen en toch ga
ik een beetje uit de weg, want wie weet waartoe een opgewonden germaan in staat
is, en die lans is zulk een verraderlijk wapen. Hij doet teken dat ik staan zou. - ‘Bitte,
keine Franzosen gesehn?’ - ‘Nein’. - ‘Den Weg nach Zwevegem?’ Ik wijs hem de
richting en nu vertelt hij me: dat zijn patrouille aangevallen werd en hij alleen ontsnapt
is. Nu moet hij trachten zijn volk te vervoegen. Hij is een flinke, jonge ruiter maar
ziet er ontsteld en angstig uit. Ik kan mij ten andere inbeelden hoe men het maken
moet, hoog op een peerd gezeten, in uniform en door een vijandelijk land te rijden
waar, bachten elke boom, uit elke, gracht een schot kan opgaan dat u neervelt! 't Is
altijd indrukwekkend een man te zien in 't bewustzijn van een onmiddellijk
doodsgevaar en al doet een vreemde krijger altijd denken aan een heiligschennis,
toch kan ik zo iemand geen kwaad toewensen. Ik staar hem lange tijd na, de ruiter
die naar zijn dood rijdt en ik wens dat hij behouden zijn makkers mocht terugvinden.
's Avonds zit ik weer eenzaam als een ijsbeer, maar gezellig de voeten op de kachel,
te lezen onder de lamp, als de hond buiten opeens heftig begint te blaffen. Zijn ze
daar de Duitsers? Ik ga maar kalm de deur openen al ware 't de dood! Integendeel,
er wacht me daar een aangename verrassing! Op dat ongewone uur is 't de briefdrager
met brieven uit Antwerpen, uit Brugge en drie dagbladen! Een schat! Het lang
verwachte bericht dat vrouw en kinderen goed aangekomen zijn is er nog niet bij en
toch wekt het een blijde gevoel maar iets te ontvangen dat u nog in betrek1 met de
wereld stelt. Er is ook een aflevering bij van Elseviers geillustreerd maandschrift dat, gelijk alles wat nu uit Holland komt, door de militaire overheid onderzocht wordt.
De aflevering draagt er inderdaad de sporen van!

1

betrek: betrekking, contact
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Militaire censuur heb ik me altijd voorgesteld onder de persoon van een
grijsgeknevelde generaal die streng toezicht houdt en met een kort gebaar, doorlaat
of wegwerpt. Nu echter ga ik denken dat kleinzielige snotjongens, die er plezier in
vinden voorwerpen te beschadigen, met dat toezicht belast zijn! Verbeeld u, die
aflevering is ordentelijk ingepakt, het omslag echter is achter en voor kruisgewijs
doorsneden. Om welke reden kan ik maar niet gissen! Bij nader onderzoek merk ik
dat op de schutbladen advertenties voorkomen van Duitse hotels. Zou zo iets in deze
tijden misschien verdacht worden? Erger, op blz. 273 komt een plaat voor die de
afbeelding geeft van ‘Hortus Botanicus in het Haarlemse prinsenhof’; op het voorplan
staat iets als een obelisk of naaldsteen, wel, dat ding is er met een mes zorgvuldig
uit weggeknipt! Ik sta er op te gapen - het ding is van geen belang, maar... het ontstemt
me!

11 oktober.
Prachtige herfstmorgen met een gloriezon over het landschap die doet denken aan
de symfonie Pastorale van Beethoven. Nergens kan men bespeuren dat er rampen
dreigen over een streek die verlicht is als een paradijs.
In de kerk heeft de eerste plechtigheid plaats voor de gesneuvelde soldaten der
gemeente. De onderpastor doet een gelegenheidssermoen over de helden die gevallen
zijn voor het vaderland.
Onder de toehoorders zitten bloedverwanten, moeders en zusters der gesneuvelden;
zij snikken en veel anderen wenen ook. Terwijl zitten de koster en de zangers op 't
oksaal te lachen en schijnen met heel andere dingen bezig. Mij doet het de indruk
alsof heel dat vertoon enkel uit woorden bestaat en heldenmoed en vaderlandsliefde
uitvindsels zijn om van de mensen iets gedaan te krijgen dat ze uit hun eigen natuur
niet zouden doen. Die dingen op zichzelf zijn heerlijk, maar niet heerlijk genoeg om
er 't leven voor te laten, want het is in onze tijden niet meer mogelijk dat
vaderlandsliefde zich nog bij iemand zou voordoen in zijn zuivere idealistische vorm
en de redenen waarom men iemand naar het slagveld zendt zijn het nog veel minder!
Het doet mij de indruk dat al dezen die gevallen zijn,
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gefopt werden... que les absents ont tort! - En hoe stelt men ons dat sneuvelen weer
voor alsof al wie gestorven is het woord ‘Dieu et Patrie’ op de lippen had, gelijk in
de roemrijke tijden, toen men nog vocht en elke persoon nog bezield was met die
edelmoedige gevoelens! Ik kan me wel de mentaliteit voorstellen van veel soldaten
op het slagveld en ben overtuigd dat het alles behalve verheven gevoelens zijn die
zij ondervinden op dat uiterste ogenblik.- Gelijk in veel gevallen, gebruikt men hier
ook mooie namen om gruwelijke dingen te bedekken. Vooreerst is dat optrekken der
moderne helden geen spontane uiting meer van geestdrift - zij trekken op omdat zij
gedwongen worden door de omstandigheden - daarom heten zij ook ‘soldaten’!
Geestdrift komt er wel bij en vervoering ook, want dat zijn massagevoelens die zich
gemakkelijk ontwikkelen als men in talrijke scharen voor 't zelfde doel optrekt. De
vrees, de angst voor dood of lijden komen van dieper en uit 't binnenste van 't gemoed;
die heel menselijke gevoelens echter moet men onderdrukken en gescholen houden,
omdat zij bekend staan in het vak als ondeugden en men de verachting en het
misprijzen zou oplopen. Want in 't leger, gelijk in elke afdeling der samenleving,
kweekt men bijzonderlijk de deugden aan die 't vak voordelig zijn en weert men af
't geen er kwalijk1 te pas komt. Aan een burger wordt heel zelden de deugd van moed
en heldhaftigheid voorgehouden, omdat die twee dingen soms heel veel herrie teweeg
brengen in de burgerij, men preekt er veeleer de onderdanigheid aan en de ordelijke
spaarzaamheid,, omdat die dingen er beter te pas komen. Met 't geen de soldaat alzo
heeft aangeleerd als horend tot zijn vak, schiet hij dikwijls nog te kort, omdat hier 't
allerkostelijkste op 't spel staat wat hij bezit, - het leven! en, omdat geen enkele
aangeleerde deugd in staat is de krachtige natuurdrang voor 't zelfbehoud tegen te
werken, worden dan ook andere middelen gebruikt dan theoretische, om hem te
verplichten zijn werk goed te doen. Er is vooreerst het eergevoel met de schande als
tegenwicht. De soldaat staat in de rangen - de dood ziet hij voor zich, maar achter
zich is 't een onuit-

1

kwalijk: slecht
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koombare verwikkeling van oneer en zware straf. 't Ogenblik is ten andere niet gunstig
om te dralen of een keus te doen. Men moet vooruit, men is meegesleurd met de
stroom, men doet gelijk de anderen - men denkt aan dezen die zich vrijwillig hebben
geofferd om hier te komen strijden! - de roes stijgt op, de vrees is veranderd in een
blinde razernij en door de wanhoop heen, bekomt men lijnrecht de doodsverachting.
En er blijft dan nog altijd: de kans om er heelhuids vanaf te komen - ik geloof wel
dat elke soldaat op die kans al te fel rekent! - en men heeft het wilde genot te mogen
doden alwie u naar 't leven staat - dat verwekt vooral de haat tegen de vijand en 't
genot die haat te koelen door 't vechten, moet een buitengewone vergoeding zijn
voor 't geen men er zelf bij waagt. Maar als de soldaat nu getroffen is en zieltogend
achterblijft, zou hij dan in die uiterste aanraking met de dood, het vaderland soms
niet vervloeken en 't geweld dat hem hierheen sleurde om te worden gedood? Ik denk
dat weinig soldaten in een moderne oorlog, bij 't sterven nog aan de vijand denken
of aan heldenmoed of aan gelijk wat! Zulke gevoelens in de uiterste stond, kunnen
zich slechts voordoen als de stervende overbewust is: dat de reden waarom hij sneuvelt
hem duurbaarder schijnt dan het leven en dat zijn dood iets bij zal brengen tot het
heilige doel - de overwinning! Vaderland en oorlog zijn nu te zeer anonieme dingen
geworden, waarin de eenling zich verdoold voelt zonder dat hij nog de zin en de
betekenis begrijpt, dat hij er met zijn leven voor betalen moet! Ik kan 't van mij niet
verdrijven, maar 't wekt de weemoed, als ik de burgers, na die gelegensheidspreek
zie voorbijgaan; -het staat op hun wezen dat zij die herinneringsplechtigheid hebben
bijgewoond als een plicht waaraan men niet te kort mag komen; ze menen het goed
en verpraten er nog wat woorden aan om de moedige jongens die gestorven zijn te
beklagen; - maar 'k speur, 't gevoel van voldane welgezindheid, omdat zij zelf nog
leven! en terwijl ze weer naar huis keren om te gaan eten, denken ze met gedoken
poenigheid1: Dezen die dood zijn, worden vergeten en wij zijn er

1

poenigheid: egoïsme, zelfzucht
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toch beter aan toe! Gezondmenselijke gevoelens mag men wel afkeuren, maar beletten
dat ze ontstaan, dat kan niemand.
De moeder die roodbekreten1 naar huis keert, denkt maar aan haar zoon en hoe hij
gestorven is, zonder dat zij hem nog ooit zal terugzien! Hij is haar ontstolen zonder
dat zij een reden vinden kan waarom 't juist hij moest zijn die 't lot zou ondergaan.
Van enige fierheid omdat haar telg voor 't vaderland gevallen is als een held, kan ik
maar niets merken op 't gelaat der arme vrouw. Haar toestand eist ten andere dat zij
bekommerd is om 't geen haar maandelijks zal uitbetaald worden, nu zij haar
kostwinnaar verloren heeft!
Met de middag is de schone doch bedriegelijke rust weer gedaan. Er drijft een
tweedekker door de lucht en aanstonds herneemt met nieuw geweld de dondering
van het kanon - over heel de lijn van zuid naar west! Terwijl ik in mijn eenzaamheid
te mijmeren zit, gaan er plots een aantal ontzettende slagen heel in de nabijheid. Het
galmt door de vallei als reusachtige zweepknallen en waar ik opkijk is de lucht vol
zwarte rook en stukken steen of ijzer! Kanonslagen in de verte, daar wordt men
gewend aan, maar zo opeens dichtbij, geeft het een ontzettend angstgevoel dat door
heel het zenuwstel schokt. De eerste gewaarwording is: 't gevaar uit de verte heeft
zich verplaatst nu zal men haastig moeten vluchten en schuiling zoeken voor de ramp
van 't overweldigend vuur. 't Angstigste nog is de stilte die volgt na de ontzetting
van het verschot2 - de onzekerheid, als men niet weet wat er gebeurd is of staat te
gebeuren! Er was geen mens te zien over de hele streek en ik vergeet nooit de indruk
van die kalme, serene zondagnamiddag met die felle slagen die ineens als uit de
grond zijn losgebarsten en dan weer de stilte, zodat men twijfelen gaat of er wel iets
gebeurd is! Een paar uur later verneem ik dat Belgische soldaten te Avelgem een
brug hebben doen springen over de Schelde. Dat nieuws stelt ons ineens gerust, maar
niettemin blijft de angst en iets als een dreiging in de lucht door 't geen wij ons
ingebeeld hebben. De

1
2

roodbekreten: met roodbeschreide ogen
verschot: schrikken
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mensen bezien elkaar alsof ze vragen wilden: 't geen we vrezen zal ons toch vroeg
of laat overvallen?
De zondagavond is gruwelijk verdrietig hier zo alleen, als men gewend is en gesteld
is op de huiselijke gezelligheid. Een ogenblik overvalt me de nood om op 't dorp wat
verstrooiing te zoeken en in 't horen praten van mensen, mezelf te vergeten, maar op
voorhand weet ik dat verstrooiing van die aard ellendiger is en vervelender dan de
gruwzaamste verlatenheid. Dan maar liever: Locked the door upon myself en 't heil
en troost gaan zoeken in 't land der dromen. Als 't maar altijd door nacht was, en we
slapen konden, zolang, tot de dingen in hun normale loop zijn teruggekeerd!

12 oktober.
Vroeg op en naar Kortrijk, alleen maar om uit de eenzaamheid weg te zijn en nieuws
te vernemen. Veel volk en beweging in stad. Werkmensen zonder bezigheid die
rondkuieren over de markt en staan te praten. Ontelbare vluchtelingen die ook niets
doen kunnen tenzij wandelen. Nieuws is er eigenlijk weinig - een enkel centenblad
uit Gent is er verschenen, waar niets uit te rapen valt. Hier ook is de postverbinding
verlamd. Ik beproef het een telegram te sturen naar Brugge maar het gaat niet -: de
dienst is voorbehouden aan de militaire overheid! Vier, vijf lanciers zie ik opleiden
en wegbrengen, waarvan één die schrikkelijk bedronken is en struikelt! Men zegt
dat ze 't leger ontvlucht zijn en zullen gestraft worden, hoe, weet men niet. Het zijn
prachtig, grote kerels, zij zien er kommerloos uit en onverschillig. Wat moet men
met hen uitrichten? De twee geleiders zijn lanciers van 't zelfde regiment, zij houden
bij 't politiebureau de wacht, terwijl hun misdadige makkers binnen zijn. De één is
een jongen van nauwelijks achttien jaar - een vrijwilliger, blozende knaap, lang en
slank maar sterk, los in de kleding. Een driehonderd mensen staan errond getroept
en ik kan merken hoeveel meisjesogen begerig en bewonderend de jonge lanciers
aanstaren.
Ik ga mijn vrienden uit Kortrijk opzoeken, maar verschillende hebben reeds de
stad verlaten - o.a. ook mijn
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schilder Viérin! De vriendenkring wordt alzo met de dag enger en men vindt niemand
meer waarmede men zijn gewaarwordingen en gevoelens kan mededelen en de
toestand bespreken. De enige die met mij was blijven briefwisselen - een vriend uit
Antwerpen - kan me nu ook niet meer bereiken. Het wordt een woestenij onder de
mensen! Er blijft bijna niets meer over. Van de naaste familieleden zijn er die van 't
begin reeds geen teken van leven meer gaven en niet eens vragen: leeft ge nog?
Iedereen schuilt in zijn eigen schelp en is alleen om zijn eigen vel bekommerd en
men zou achterna gaan denken dat er bij de mensen niets anders meer overblijft dan
het heel elementaire gevoel voor zelfbehoud, gelijk men het kende in de ijstijd bij:
l'homme des cavernes!

13 oktober.
Grijs, bewolkt, koude regen, vliegtuigen, kanongeschut, eenzaamheid, geen mens
langs de baan, geen nieuws hoegenaamd, ook niet van mijn huisgenoten! Ik weet
niet of ze in Brugge zijn, in Holland, of in Engeland! Als ze maar thuis waren! Nu
kan ik niets anders doen tenzij blekken1 op het weer en pijpen roken, zonder einde!
Ik wist niet dat een oorlog zulke verveling kon meebrengen. Om mij wat te verstrooien
ga ik mijn oude agenda's te rade en zoek er na 't geen in die zelfde oktobermaanden
van de verleden jaren al is voorgevallen. Gelukkige tijd toen wij onbewust van de
vrede genoten en niet wisten dat een oorlog kon bestaan! en onze gedachten enkel
in de richting van 't open, brede leven opschoten! Wie weet, komt voor ons wel ooit
die schone tijd terug?
Ik wil aan de nood voldoen om uit de eenzaamheid weg te komen, mensen te zien
en te spreken. Door 't vuile herfstweer, wandel ik naar Tiegem. Daar ook echter wacht
mij een desillusie en 't is 't geval2 te zeggen met Thomas à Kempis: Telkens ik bij de
mensen ben geweest, ben ik minder mens teruggekeerd! Alles slecht nieuws wat men
verneemt over de toestand, vergezeld van klachten en treurnis. Men ziet er niet klaar
in en men kan niet raden wat het worden moet! Zijn die Duitsers dan almachtig en
onover-

1
2

blekken: kwaad kijken
't is 't geval: het is van toepassing
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winbaar dat ze tegen drie, vier landen oprukken en niemand ze tegenhouden kan?
Er is geen front of slaglijn meer, - de Duitsers rukken op langs alle kanten. Antwerpen
is gevallen en hun formidabele raid, waarvan sprake was, is reeds uitgevoerd. Onze
soldaten integendeel zijn ontmoedigd - het was een lamentabele aftocht van
Antwerpen tot Duinkerke! een vlucht! Vroeger reeds werd er gefluisterd dat onze
officieren niet deugden; nu wordt het luidop gezegd en de brieven van veel soldaten
getuigen dat het er heel slecht mede staat - de troepen zijn erdoor gedemoraliseerd!
‘Onze oversten zijn goed om champagne te drinken’, schrijft een soldaat, - ‘ze delen
hun bevelen uit van ver, of per auto, en zogauw we in 't vuur komen, zijn ze
vertrokken en wij aan onszelf overgelaten. Als we 't niet meer houden kunnen en
terugkeren, worden we onthaald met een scheldwoord en een vloek: tas de lâches!
roept men dan!’ Een andere schrijft: dat de fout is omdat onze officieren niet
voortkomen uit de kaders - 't zijn heren-kinders die nooit aan oorlog hebben gedacht
en vol theorie zitten maar verder niets aanhebben tenzij hun gouden epauletten en
veel misprijzen voor de eenvoudige piot1! Ze hebben nooit anders gedaan dan sport
met peerden- en vrouwenliefhebberij! - De toon waarop de jongens schrijven is bitter
en de ontgoocheling straalt door hun woorden. Ik kan 't me genoeg voorstellen wat
ze gevoelen en met welke vreselijke ironie ze hun idealen zien verdwijnen. Neem
nu maar een gewone boerenjongen die men van zijn werk roept, die alles moet laten
staan om te gaan vechten voor iets waarvan hij de reden of de oorzaak niet raden
kan. Men stopt hem vol met grote woorden over: heldenmoed en vaderlandsliefde;
hij gaat erin op en geraakt in begeestering totdat hij, in volle strijd, de ondervinding
opdoet dat de overheid, in wie hij de incarnatie meende te zullen zien der militaire
deugden, aan haar plicht tekort komt en schuilen gaat voor 't gevaar! Zulk een jongen
gevoelt op de stond dat hij gefopt werd en daar het hier staat op leven of dood, laat
hij de moed vallen, wordt ongewillig of wanhopig en betracht niets anders dan ermede
gedaan te maken! Wanneer zullen

1

piot: infanterist, soldaat (zonder graad)
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we er eens toe komen een sterk verbond te krijgen van mannen die weigeren te doden,
zonder dat 't hun als een lafheid wordt aangerekend?! Dan misschien zullen de
mogendheden naar andere middelen uitzien om hun geschillen te vereffenen, en de
algemene moorderij vermeden worden! Nu en dan voelt een land wel eens de
noodwendigheid om de grondwet te herzien, tijd en omstandigheden brengen dat
mede, - zou 't niet goed zijn, ook eens, over de hele mensheid de betekenis te herzien
en de innerlijke waarde van sommige burgerlijke deugden?
Er zijn woorden waarvan de betekenis door de tijd verandert en verwisselt; zo ook
is het gesteld met gevoelens en zedelijke hoedanigheden. Enkele blijven hun innerlijke
waarde behouden door de eeuwen heen, waarvan de naam en de zaak overeenkomen;
andere echter blijven niets dan hun naam behouden als de innerlijke waarde sedert
lang is weggevallen. Alzo sleuren wij dingen mede in onze beschaving die niets zijn
dan overblijfselen uit de barbaarsheid, - niets zijn dan nutteloze ballast en idiote
anachronismen! Neem nu maar een feit dat enig is in zijn verschijning: een mijnheer
die paradeert met goudborduursel aan de klederen, die een mes draagt langs zijn been
en die, al naar gelang hij gouden sterretjes heeft op de mouw, zijn morgue1 een graad
hoger opblaast en daarom al de burgers die geen goudborduursel op de kleren dragen,
voor hem doet uit de weg gaan! 't Is maar omdat we 't zo gewend zijn, dat niemand
het belachelijk vindt of barbaars en toch doen de opperhoofden der roodhuiden en
der Sioux net het zelfde. De oorlog is misschien een noodzakelijk kwaad, maar dat
er in onze tijden en met onze beschaving, mensen in het vak opgeleid worden en er
hun eer in stellen, dat is uit de barbarentijd, bij ons overgebleven.
Sommige dingen zijn maar goed als men ze van zeer hoog beschouwt of als men
er alleen de literatuur van kent. Veel burgers onderander, laten er zich nog door
medeslepen; zij jubelen bij elke victorie die wordt aangekondigd en juichen de
heldenmoed toe waarmede er gestreden wordt; maar zich een gedacht vormen van
de verschrik-

1

morgue: verwaandheid
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king en de ijselijkheid of wat het te zeggen is als men in een blad leest: er zijn 10.000
gesneuvelden, of de strijdlijn heeft zich 15 kilometer verplaats, daar hebben zij geen
flauw begrip van en ze denken er niet eens aan - het blijft literatuur voor hen en aan
't blad dat ze in hun hand houden of aan 't berichtje dat hun 't goede nieuws verkondigt,
kleeft er gelukkiglijk geen bloed, anders zouden ze omver vallen want zij erbarmen
zich en weeklagen soms over 't lot van een muisje dat in de val is gelopen of over
een duifje dat men slachten wil! Er blijft een aureool, een schitterschijn om veel
dingen die in hun aard niets anders zijn dan gruwelen - en zoiets is de oorlog. Hij
wordt opgesmukt met de blinkendste oripeaus1 - en 't geen anders in 't gewone leven
laak- en strafbaar was, wordt hier als de hoogste menselijke deugd aangerekend. Als
het ding maar op een behoorlijke afstand gebeurt, gaat het nog al om er de roes van
op te snuiven.
Men volgt de handelingen van ver, stelt er belang in als bij 't beslechten van een
wedstrijd. Veilig en warm gezeten bij tafel, is men in de weer met landkaarten en
kleurvlaggetjes die de stand der verschillende legerkorpsen aanduiden. Men vindt
het vervelend als er een hele tijd niets bijzonders gebeurt en men juicht als men
ineens de lijn een 100 kilometer mag verplaatsen. Niemand die daarbij denkt wat er
gebeurt of wat het te zeggen is2 - ook voor de brave burgermensen die hun woning,
hun have en goed liggen hebben tussen die 100 kilometers. Een stad wordt beschoten
of ingenomen. Men is er alleen mede bemoeid3 te weten of het bericht officieel
bevestigd wordt en men stelt zich de uitslag voor als een feest met blijde optocht
waar de soldaten als helden begroet, hun blijde intrede zullen doen... het bloed en
de verrotting blijven ginder ver - de lijken worden met aarde bedekt en men zal een
prachtig gedenkteken oprichten te hunner nagedachtenis met een opschrift: Aan de
moedige strijders die vielen voor het Vaderland! Een nieuw hoofdstuk in de leerboek
der kinderen waarbij de meester van de gelegenheid zal gebruik maken om de edele

1
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oripeaus: versiersel van klatergoud
te zeggen is: te betekenen heeft
mede bemoeid: mee bezig, om bekommerd
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gevoelens te doen ontwaken bij zijn leerlingen opdat zij, aan de ouderdom gekomen,
met eer en blakende moed, het erfdeel van hun vaderen gestand, op hun beurt, hun
leven zouden offeren en met fierheid ten strijde trekken. En zo gaat het maar door,
terwijl men vredepaleizen bouwt en socialisten schreeuwen tegen dienstplicht en de
miljoenen die verkwist worden en de jeugdige krachten verlamd door het ministerie
van oorlog! Ik ben maar benieuwd te vernemen hoe onze huidige generatie - de
mensen die het ‘théâtre de la guerre’ van nabij hebben gezien, hoe die er zullen over
spreken? Hoe zij zullen oordelen over militaire deugden en 't idealisme van de
ere-slachterij? Welke gevoelens het zicht van een parade-regiment bij hen zal
uitoefenen? Hier ter plaats, waar er nog maar alleen mogelijkheid van gevaar is, kan
men al raden wat het worden zal! Men voelt reeds dat 't opperste van 't geen men
bezit, - het eigen vel! - bedreigd is! Hier zouden de mensen al 't geen ze bezitten, en
zichzelf ermede, onder de grond wensen om aan de vernieling te ontsnappen! Men
hoopt en men vreest, want 't geen elders gebeurt, kan hier evengoed gebeuren! Men
denkt aan Leuven, Aarschot, Dendermonde, Lier, waar de bewoners ook kalm
gebleven zijn en niets vreesden en waar alles nu plat ligt en iedereen op de dompel
loopt1. Jammer dat de indrukken van smart zogauw vergeten zijn en bij 't eerste
vernieuwen van 't normale leven de mensen weer aan hun genoegens gaan, zonder
te denken dat 't geen ze eens geleden hebben zich weer opnieuw kan voordoen, zolang
de oorzaak der kwaal niet weggenomen wordt! Men zou denken dat er bij de mensen,
natuurlijke grondwetten bestaan, die alleen dienen als eigen straf en waar toch
niemand zoekt aan te ontkomen, omdat zij deel uitmaken en vastzitten in de grote,
geheimzinnige wereldorde!
Terwijl ik hier bezig ben, gromt het kanon al geweldiger, Rijsel staat in brand. Ik
voorzie maar dat we binst de nacht opeens het kanon hier heel in de nabijheid horen
en de kogels hier boven onze woning zingen. De Duitsers hoeven slechts enige
kilometers achteruit te komen en we zijn er! Reken dan niet op de koelbloedigheid
der dorpelingen die,

1

op de dompel loopt: aan het ronddolen is, op de vlucht is
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om hun eigen moed op te beuren, maar altijd beweren: dat hier niet kan gevochten
worden, dat de streep tussen Leie en Schelde te smal is...
In de avond krijg ik 't eerste nieuws van vrouw en kinderen die in Brugge
aangekomen zijn! in veiligheid dus. 't Nieuws echter is gedagtekend van 9 oktober.
Wat kan er al gebeurd zijn in die vier dagen? Wie zou er ooit gedacht hebben dat
alle middelen van verkeer, op zulke kleine afstand, zo moeilijk zouden worden. 't Is
of Brugge ineens ergens in een ander werelddeel ware verplaatst! Nu krijgen wij de
gelegenheid om te leren berusten en de jachtigheid van onze aard te hervormen naar
die van onze voorouders, die nooit expres-treinen, telegraaf of telefoon gekend hebben
en daardoor in alle gemoedelijkheid, traagzaam leefden!
In een dagblad krijg ik het relaas over het bombardement van Antwerpen. L'agonie
d'une Ville, heet het. Ik denk aan al de kennissen en vrienden die ik ginder wonen
heb en die verschrikking hebben medegemaakt - die even als voor een cataclysme
gevlucht zijn en alles hebben achtergelaten - het moet iets geweest zijn als de
ontzetting waarvan sprake is over de uiterste dag in de Apocalypsis! Schroot en vuur
uit duizend monden en bommen uit de luchtschepen die eraan medehelpen om de
algemene vernieling te voltrekken! Ik zit hier goed en veilig - alhoewel eenzaam met de voeten op de kachel buiten 't onmiddelijk gevaar, te denken echter: dat ik hier
ook eerstdaags zo iets kan te zien krijgen en beleven! Het vervult me met een gevoel
waar de vrees en het verlangen elkaar afwisselen - en de begeerte overblijft naar een
hevige aandoening, want ik ben overtuigd dat: alle momenten van hoge tragiek heel
dikwijls momenten zijn van allerhoogste schoonheid; - en, als men er maar levend
doorheen komt, moet zulk een ondervinding het leven verrijken met ‘a thing of
beauty’, dat zeker een heel bijzonder genot voor altijd zou blijven! En als men er in
ondergaat?... dan zouden de bladen eenvoudig melden 't geen ze al zo veel gemeld
hebben: de gemeente Ingooigem heeft bovenal veel geleden door het kanonvuur geen enkel huis is gespaard gebleven, veel burgers zijn omgekomen - 't juiste getal
zal men eerst later kunnen opgeven!
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14 oktober.
Ik vraag aan de voerman of hij vandaag naar Kortrijk rijdt? - Ja, zegt hij, als er niet
te veel mosing1 is langs de baan en die bucht2 wat uit de streken weg geraakt!
Daarmede bedoelt de man, de Duitse soldaten. Onze mensen hebben nog niet 't minste
besef van wat de oorlog is; ze nemen er enkel van 't geen ze zien in hun omgeving,
als de oorzaak dat hun kleine handel stilligt en dat er verwarring is in de gewone
gang van 't leven.
Tegen de middag komen hier weer 40 vluchtelingen op 't dorp, die bij de burgers
moeten geherbergd worden, en te Kortrijk weggezonden werden omdat men de plaats
ginder ter beschikking moet houden voor gekwetste soldaten. 't Zijn over 't algemeen
arme dompelaars3 uit Mechelen en Lier en 't doet vreemd aan, tussen de bende, enkele
meisjes te zien die beter gekleed zijn en 't uitzicht hebben van juffrouwen!
't Minste ongewoon vertoog4 of gerucht op straat wekt nu alarm en onrust, - de
dorpelingen zitten gedurig op de kijkuit5 en in angstige verwachting om iets te zien
gebeuren en een gewone wandelaar die men anders niet zou bezien, wordt nu
aangesproken en uitgevraagd en men is enkel gerustgesteld als men weet van waar
hij komt en waar hij naartoe gaat. Uit natuurlijke behoefte, nadat de mensen al hun
vrees aan malkander hebben medegedeeld, spreken ze ook elkaar moed in en de
samenspraak wordt veelal gesloten door een lachreden6.
's Namiddags ben ik naar Avelgem de brug gaan bezien die men zondag laatst
heeft doen springen. 't Is een vreselijke verwoesting - het zware ijzer ligt gewrongen,
de rails steken hoog de lucht in en heel het gevaarte ligt van zijn voetstuk gekanteld,
in de Schelde!
Op de gemeente zijn 8 Duitse soldaten, - zij hebben vernacht op een hoeve bij
mijn familie. Ik verneem dat zij er met fluiten en zingen, aangenaam de avond hebben
overgebracht7. Men moet ofwel een kinderlijk gemoed hebben,

1
2
3
4
5
6
7

mosing: geharrewar, geknoei, herrie
bucht: bocht, uitschot
dompelaars: zwervers, stakkers
vertoog: vertoon, schouwspel
kijkuit: uitkijk
lachreden: scherts
overgebracht: doorgebracht
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ofwel alle tact missen om zich op die wijze te gedragen waar men de gastvrijheid
geniet in een overwonnen land. Ik heb echter nergens kunnen bemerken dat de
soldaten het doen met een slecht inzicht of om iemand te tergen - zij geven eenvoudig
toe aan de lust van hun gemoed en denken niet na. Het is een eigenschap van het
Duitse karakter om maar zonder nadenken toe te geven aan 't geen in hun gemoed
ligt - 't is wellicht daarom dat zij bekend zijn en de naam van Barbaren dragen - zij
hebben er de fouten van, maar ook de gaven!
Het kanongeschut nog nooit zo geweldig als vandaag! De slagen volgen elkander
op tot een rommeling1. Rond Rijsel moet men hevig aan de slag zijn. God-weet zijn
de legers morgen vroeg hier niet in 't zicht?!
Eindelijk kom ik ertoe iets uit te voeren dat ik allang besloten had te doen: een
reiskoffertje gereed te maken, met 't uiterst noodzakelijke om, in geval van nood,
iets mede te nemen op de vlucht. Dat uiterst noodzakelijke bestaat in: 2 hemden,
kousen en een reisdeken. Later worden er nog, als luxe-artikelen, bijgevoegd: zeep,
handschoenen, scheergerief, bougie2, een landkaart, schrijfgerief en tabak! 't Is uiterst
moeilijk zulk een keus vast te stellen en het kost veel hoofdbrekens eer men ermede
klaar is. Men moet zich beperken en alles maar achterlaten of men zou te veel
medenemen. Aan kostbaarheden, daar denkt men niet aan want, al die dingen die
ons hier kostbaar schijnen, verliezen gans hun waarde als men ze rukt uit het verband
van hun omgeving. Men houdt ervan omdat zij een geheel vormen waar alles zijn
eigen plaats inneemt die wij gewend zijn; - op zichzelf genomen, valt de bekoring
weg en men krijgt 't gevoel dat men best doet er niets van te redden en alles maar
samen moet verloren gaan. 't Eenvoudige feit dat men een koffertje klaarmaakt, geeft
een naar gevoel, alsof het nu zeker ware dat men 't huis zal moeten verlaten; 't gelijkt
iets als bij een zeeramp: men denkt alleen nog om 't leven te redden en niet aan de
lading die door de zee zal verzwolgen worden. Later eerst zou de treurnis opkomen
om 't geen men verloren heeft en missen moet en ieder
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voorwerp waaraan men denkt, zou een eigen weemoed wekken - zelfs het nietigste
ding krijgt een zekere kostelijkheid als men het gedwongen missen moet.
Deze avond is de stemming weer erg weemoedig; 't zicht van een stuk speelgoed
der kinderen dat op zijn gekende plaats staat, gereed om gebruikt te worden, wekt
een pijnlijk gevoel. Men gaat erbij aan 't fantaseren dat die pop misschien of dat
houten paard, erom treuren hier achtergelaten te zijn en te zieltogen in de stilte waar
zij de ruwe handeling der kinderen moeten ontberen. Als het te erg wordt met de
mijmering, maakt men er een eind aan met te gaan slapen.

15 oktober.
Wat geschut nog in 't westen en dan de stilte. Een tweedekker vaart door de lucht en
de streek blijft verder in haar verlatenheid liggen. Een briefkaart ontvangen uit Brugge,
meldend hoe de kleine knaap en de meid het ginder stellen met de Engelse soldaten
aan wie zij moeten handjes geven en groeten. Wat moeten die twee zich ginder in
hun kommerloosheid verzetten met al die beweging van troepen - het zal hun
voorstaan als een kermis, later in hun leven.
Hier moet men er de tijd letterlijk doden met in de groentenhof te werken - waar
in dit seizoen weinig te werken is! - met pijpen te roken en uit te zien over de twee
einden van de straatweg. Van de toestand of gebeurtenissen weten we niets meer!
noch officiële berichten noch andere - over Antwerpen geen woord. Ik vraag me af
welke de toon is die de kleine Gentse blaadjes nu aanslaan?! Zij deden zo goed hun
best om er de moed in te houden en met hun plattegronds-uitdrukkingen van:
omverblazen, wegkuisen, gespuis verjagen, - onderhielden zij bij 't volk de mening
dat wij alleen, kleine Belgen, het hele Duitse leger tegenhielden en er kortspel zouden
mede maken! En nu zien die lezers, die er hun mening naar gevestigd hadden, malkaar
bedenkelijk aan; zij missen het steunpunt voor hun mening en staan verdoold en
radeloos de toekomst af te wachten. Het is nu ook de volledige stilte; geen enkele
stem die nog tot hier doordringt. Geen proclamaties meer van de koning van de
bisschop of van de minister; geen
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kamerleden meer op het front om sigaretten uit te delen; - het is voortaan alleen nog
de oorlog, ontdaan van alle apparaat, het hideuse1 monster dat zijn grijparmen overal
uitslaat en altijd verder uitstrekt in de omgeving. Wij zitten hier in het enige hoekje
dat nog gespaard bleef en ongeschonden...
Wat is er gebeurd sedert die grote Franse gazet schreef: wij hebben het geduld
gevraagd voor enkele dagen, nu is er alleen nog kwestie van uren! La victoire, nous
n'avons qu'à la prendre! Veertien dagen zijn sedertdien voorbij en die uitspraak is
iets geworden als een wrede spotternij.

16 oktober.
Een dikke mist hangt over de streek - de bomen zijn erin verdwenen en de lucht is
van de grond niet meer verkennelijk2. 't Is het voorspel met het decorum van de
winter. Grote druppels leken uit de takken - (men zou van tranen spreken, maar de
vergelijking hebben de romantiekers tot op de draad versleten). Geen geschut meer
te horen. 't Is alsof de oorlog gedaan ware ofwel, dat na het formidabele geweld van
woensdag, iets vreselijks gebeurd is, zodat men van weerskanten op adem moet
komen vooraleer te herbeginnen. Gisteravond vertelde men dat de Duitsers hun lijken
brachten naar een arm van de oude Schelde bij Doornik, om ze alzo gauw en ineens
te begraven.
Vroeg in de morgen zijn hier reeds vreemdelingen op de baan die misschien heel
de nacht door te been zijn; zij zien er moe uit en vragen de weg naar Ronse.
Literair werk en letterkunde in 't algemeen kunnen mij niet bekoren. Ik heb zo
dikwijls voorgenomen een heel jaar niet te werken en niets te doen tenzij lezen - nu
ik echter niets aan 't werk heb, ontbreekt mij ook de lust tot lezen. Men voelt alleen
belang voor dingen die rechtstreeks in verband staan met de zekerheid of de
onzekerheid van het leven, al 't andere is nutteloze bijkomstigheid. Nu begrijpt men
best 't geen ons in de kunstgeschiedenis onderwezen wordt: dat in beroerde tijden
en oorlogsjaren, de kunst altijd in verval geraakt en er vaste vrede moet heer-
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sen en welstand eer de kunsten heropbloeien. Kunst is eigenlijk een luxe-artikel, een
overtolligheid in 't leven, iets dat voor de geest is, 't geen taart, likeur en sigaren zijn
voor het lichaam. En wie denkt nog aan die dingen als er geen zekerheid is dat men
het uiterst noodzakelijke brood zal krijgen, waarvan 't leven eigenlijk afhangt? Er
was een tentoonstelling van schone kunsten geopend te Brussel in de Cinquantenaire;
de tableaus en beeldhouwwerken blijven er opgeborgen en niemand bekommert er
zich om 't geen er mede gebeuren zal - de kunstenaars zelf blijven er onverschillig
bij. Voor mensen van onze soort is de oorlog iets als de vastentijd in de Roomse
Kerk - een tijd van inkeer, meditatie en boetveerdigheid, - heel geschikt om veel
grondwaarheden te laten bovenkomen, waarvoor wij in 't jachtig leven geen tijd
hadden na te denken! Niemand van ons die er mede bezig is wat boek hij zal schrijven
of wat schilderij hij zal maken - 't lijkt eerder of er nooit boeken of schilderijen meer
moesten gemaakt worden! Wij bevinden ons omtrent in 't geval van mensen die hun
trein gemist hebben en hun tijd moeten doden in afwachting van een volgende trein!
En wij schikken er ons naar, al weten we niet wanneer die volgende trein zal
aankomen, en of hij nog wel ooit aankomt. Bij de burgerij, en de handeldrijvers is
er zoveel berusting niet, maar veel meer zenuwachtigheid. Sommigen blijven stil,
anderen zien uit om van de omstandigheden gebruik te maken en in een andere
richting de geldwinst voort te zetten. Doch de prachtigsten zijn zeker wel de kleine
dorpsrentenierkes, die van hun inkomentje plachten te leven en de opbrengst van
enkele huisjes of een reeks bankwaarden. 't Ene lijk 't andere staat stil - de bank is
gesloten en de huurders betalen geen cent, kunnen ook niet vervolgd worden of
gedwongen. Daar staan die baasjes dan zonder bestaansmiddelen en daar komt nu
nog bij dat ze lastig gevallen worden om noodlijdenden te helpen!! De liefdadigheid
op een gemeente is ook iets heel bijzonders in deze tijden. Men voorziet dat het iets
heel buitengewoons zal worden met de aanstaande winter en iedereen houdt zich op
zijn hoede als in een burcht, om niet overvallen te worden door schooiers en dieven.
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De burgerlijke liefdadigheid blijft voorlopig buiten beschouwing - zij wordt ambtelijk
uitgeoefend en bevoordeligt de professionele behoeftigen, de ras-armen, juist als in
gewone tijd. Maar er is de Christelijke liefdadigheid die ons opgelegd wordt als
plicht, die wij beoefenen moeten in de mate van onze krachten en die ons aangerekend
wordt als deugd. In gewone tijd maakt men zich daarvan af met wat aalmoezen aan
de deur, een bijdrage in Vincentiusgenootschap1 en nu en dan een extra-gift als er
een ramp of groot ongeluk is voorgevallen. De renteniertjes en gezeten burgers
hebben 't gevoel daarmede hun plicht gekweten te hebben en op de gemeente wordt
men gauw beschouwd als een milddadig man. Laat nu echter de algemene beroering
eens haar uitwerksels2 hebben, dat men niet meer uitkennen kan wie rijk of arm is
en de nood algemeen wordt, zodat men gedwongen is te ‘geven’, en wel te geven
zodanig dat men er zijn eigen genoegens door ontzeggen moet - 't geen zoveel bediedt
als: de ware liefdadigheid uitoefenen! God! wat zetten de mannetjes van nu al een
wezen en hoe vrezen ze voor hun kostelijk bezit! Er komen een 75 vluchtelingen aan
op de gemeente, die moeten kosteloos gehuisvest worden en onderhouden. Wie wil
er zijn aandeel doen?
De pastor in de mis, haalt er al de schoonheden der christen leering bij te pas en
duwt erop3: dat iedereen 't zijne moet doen, - dat we ook in zulke toestand kunnen
verkeren... Voor 't eerst nu vat men de betekenis der lichamelijke barmhartigheid die
heet: de vreemdelingen herbergen, de naakten kleden... Hier zijn het echter geen
vreemdelingen maar wel: hulpbehoevende landgenoten! 't Zal dus niet meer nodig
zijn dat de gemeente een algemene maatregel neemt, de burgers zullen er zich mede
gelasten?
Er wordt dus aan de godvrezende lieden, die nu al volle 3 maanden niets doen dan
bidden en de Heer smeken voor hun eigen tijdelijk welzijn, de gelegenheid gegeven
iets te doen voor hun ongelukkige broeder in Xo4. Er is echter
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niemand, geen enkele die zich aangeboden heeft met 't verzoek om vluchtelingen te
willen herbergen! In de namiddag, door de regen, komen zij aan, te voet van Vichte,
een bende dompelaars, arm volk, mannen met te lange overjassen en grote petten
op; vrouwen en kinderen in gemengde kledij, beladen met zware pakken. De pastor
is in de weer met een lijst, neemt de namen op. De burgemeester, de secretaris, de
schoolmeester, lopen verlaan1. Er worden namen afgeroepen, voorstellen gedaan,
afgewezen - het duurt een vol uur eer de 25 mensen uitbesteed zijn. En de uitkomst?
Bij de ingezetenen die een groot huis hebben en veel kamers die 't jaar rond ledig
staan, komt geen vluchteling! Enkele boeren nemen een man mede die nog werken
kan en zijn kost verdienen; de overigen worden gehuisvest bij geringe lieden, die 't
met moeite kunnen doen, maar die een medelijdend hart hebben en geen ellende
kunnen zien zonder te helpen. Enfin, tout est pour le mieux dans le meilleur des
mondes! De kwestie is opgelost en 't gevaar is geweken! Een ingezetene die zich
achteruit gehouden had, verontschuldigt zich met te zeggen: als 't nog mensen van
rang waren, - maar wat moet men in huis uitrichten met dompelaars van die aard! Alaboneur2, als 't mensen van rang waren, dan had geen enkele gewone burger kans
gezien, iemand te krijgen om te herbergen! Pastor, burgemeester en heel de
gemeenteraad zouden gewedijverd hebben om een voornaam heer in huis te nemen.
Maar dan ware 't ook geen barmhartigheid meer en wel heel iets anders! Wat wilt
ge? Vreemdelingen herbergen is een deugd sedert lang uit de mode gerocht, - de
hoteliers en logementshuizen voorzien daar nu in... en Vrouw Armoede, gelijk
Franciscus ze beminde, wie kent haar nu nog?
Rond 3 uur zijn een 20-tal Duitse ruiters in draf voorbijgereden in de richting van
Vichte.
Een bende van 10 vluchtelingen trekken hier over de straat, die uitbesteed zijn op
een hoeve. Onder hen is een beeldschone jonge vrouw. De boer waar zij heen moet
is een oude jonkman, gekend om zijn losse doening. Ik ver-
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neem dat het meisje nog maar sedert vier maanden getrouwd is en haar man in 't
leger dient. Wat al vreemde toestanden en tot wat al romantische gebeurtenissen zal
die oorlog, dat vluchten en uitbesteden, al aanleiding geven! Het leven is waarlijk
niet meer banaal in deze tijden en de onverwachtste avonturen heeft men voor 't
grijpen.

17 oktober.
Niets, nihil! Mist over de velden, geen nieuws, geen gerucht. Wij zitten ingesloten
zonder uitzicht voor lange tijd en weten niets van overwinning of nederlaag. Alle
verkeersmiddelen zijn afgesneden en waar we zitten, kan de wereld omver keren,
zonder wij er iets van gewaar worden.
In de voormiddag rijden enige Duitsers over de steenweg - 't gelijken schimmen.
De soldaten verschijnen, verdwijnen, zonder dat wij er iets van raden kunnen, tenzij
dat er ongevallen uit voortkomen en onze rust gestoord worden. Tegen 11 uur, als
ik de ogen buiten sla, ontwaar ik plots een hele zwerm voetvolk gevolgd door ruiterij
en gespannen met kanonnen en pakwagentjes. 't Einde ervan is niet te bespeuren.
Vanwaar komt ons dat nu zo onverwachts op 't' lijf en wat zal het worden? Hier langs
het huis houden ze stil en springen uit de zadel. Langs achter en voor, moet ik gedurig
uitkijken of niemand 't hof binnenkomt. Bij 't zicht van soldaten verwacht men zich
hier nog altijd aan huiszoeking, brutaal optreden en, om de minste reden moedwillige
behandeling... De soldaten schijnen echter niet te merken dat het huis hier bewoond
is; van de vroegere vrees voor hinderlaag of wantrouwen, is deze keer niets te
bespeuren; zij leggen zich in 't gras, roken hun pijp en enigen, wagen het tersluiks
de poort te openen, om onder de naastbije fruitbomen een appel of een peer te gaan
oprapen. Van nader beschouwd, hebben die soldaten niet hetzelfde overmoedig
voorkomen als de verkenners die wij tot hiertoe gewend waren te zien. Het zijn eerder
gemoedelijke troepiers1, enigszins op gevorderde leeftijd, tamelijk zwaarlijvig en
lomp in de laarzen, met niets van het jeugdige soldateske waarmede het leger bezield
was dat te
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Avelgem is voorbijgetrokken. Bevel wordt gegeven en zij rijden voort; andere komen
hun plaats innemen of trekken op langs de zijbaan naar Otegem. Ze gaan, ze keren
en 't is alsof het gat ginder langs Tiegem altijd maar nieuwe scharen spuwt en er geen
einde aan komen zal.
Het duurt de hele namiddag en tegen de avond eerst is de opmars gedaan, de straat
is weer vrij. Ik waag mij naar buiten om te zien of 't dorp nog bestaat. Tot mijn grote
verwondering vind ik alles in volle bedrijvigheid en verneem dat er 1000 man
ingekwartierd blijven! Bij groepjes gaan de soldaten de huizen binnen en waar men
verscholen zat en niet uitpiepen durfde, moet men de vreemde krijgers nu herbergen!
Ik kan me voorstellen in hoeveel huizen de ontsteltenis gewekt werd en de vrees die
echter spoedig geweken schijnt, eens dat men zich aan 't gedacht heeft kunnen
wennen! Heel 't dorp is reeds in een kamp herschapen; stro en hooi worden bijgevoerd,
paarden gestald en overal op de deuren der huizen staat in krijt geschreven hoeveel
manschappen er geherbergd zijn. De overheden en officieren zijn bij de burgemeester,
de dokter, de pastor en in de kleine huizen worden al de plaatsen dik met stro gevuld,
waarop de gewone soldaten zullen slapen. Te midden de straat, op de knok1 en op
de werf der hofstede in mijn gebuurte, wemelt het van soldaten die allen aan 't werk
zijn. Vuren worden aangelegd en grote ketels opgehangen. In minder tijd dan men
het zeggen kan, worden koeien, zwijnen gerekwireerd2, geslacht, gevild, in stukken
gehakt en in de ketel gestopt waar de soep reeds aan 't koken is! De dorpelingen staan
er verbabereerd3 op te zien, zij zijn nog onder 't verschot, alhoewel niemand enige
vrees laat merken. Iedereen blijft rustig en kalm tenzij enkele vrouwlien4 en meiden
die jammeren omdat heel het huis wordt bestormd, uit en in gelopen en alles bevuild,
zonder dat zij er iets aan te zeggen hebben. Ik word uitgevraagd door de geburen en
ik vraag het mezelf ook af: om welke redenen van strategische aard ik van de
inkwartiering ontslagen werd?! En mijn tot wordt fel benijd alhoewel ik er niets voor
in
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't werk heb gesteld! De soldaten zijn vriendelijk en inschikkelijk; van wederkanten
doet men zijn best om zich te doen verstaan. De oversten echter zijn voor 't algemeen
bars, opschietend met hun onderdanen. Men ziet van die uitzinnige aanvallen van
gramschap om de minste aanleiding en daarbij komt er een geschetter voor de dag
en een schravende1 stem, op een vreemde toon die aandoet als geweervuur en 't
gekwetter van eksters. Ik vergeet nooit de toon waarop een officier twee manschappen
staanhield met de uitroep: ‘sind Sie verrückt??’ Ik heb niet kunnen uitmaken aan
welke verzuimenis die twee zich hadden plichtig gemaakt, maar ik zie nog hoe die
grote lummels daar gedwee in positie staan bleven tot het de officier behaagde hun
brutaal de rug te keren.
Om een peerd dat uit de rangen gaat, of ongewillig2 is, om een voorval waar
niemand schuld aan heeft, wordt er op de manschappen gescholden - en ik heb er
zelfs zien slaan als schooljongens, zonder dat zij de kop durfden rechten! Bijlange
is alles nog in orde niet als het reeds begint te donkeren en toevallig, terwijl ik help
uitleg geven aan een waardin en een onderofficier, word ik als taalman3 geroepen
om een 150 kanonniers te helpen herbergen, die dan met een leidsman optrekken
naar de afgelegen hofsteden. Al de boeren van 't dorp worden opgeroepen met peerden
en wagens en ik zie er hier voorbijtrekken met hele ladingen ransels, die misschien
naar Kortrijk moeten, of verder! Aan hun wezen en gesloten lippen ziet men dat 't
gedwongen werk is, dat ze uitvoeren
Heel de nacht wordt er gereden en gerotst4, auto's, wagens, kanonnen, komen aan
en keren terug en waar men buiten kijkt, in 't donker, ziet men de mannen met
lanteernen hun weg en slaping zoeken. Verder geen kreet, geen gezang of getier men is moede van 't gaan en de manschappen gelijken eer bejaarde burgers die voor
de gelegenheid een soldatenpak hebben aangetrokken. Ik verneem dan ook dat zij
deelmaken van een groot reserveleger dat heel in 't nieuw uitgerust, verleden week
uit Duitsland
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vertrokken is en met de trein door België gereden tot Ath, Leuze om vandaar te voet
langs hier af te zakken... op weg naar Calais! zeggen ze eenparig.
Men gaat ter rust met het nare gevoel dat we vervreemd zijn op ons eigen dorp,
alsof we ergens aangeland waren in een verre streek, in de macht van een wilde stam.
Er is iets in de lucht dat angstig stemt, zonder dat men er bepaald een reden voor
vinden kan; iets dat heel onze zeden overrompelt en de vrees meebrengt dat de minste
gebeurtenis aanleiding tot zware rampen kan geven, als men denkt aan 't geen in
zoveel andere plaatsen gebeurd is: een alarmkreet in de nachtstilte en de bewering
dat: die Civilen geschossen haben! gevolgd door plundering en moord! Bij hun intrede
hier op 't dorp, gebeurde er al iets dat erge gevolgen had kunnen hebben. Vooreerst
was er een ontmoeting langs de baan van Vichte tussen de voorposten van 't leger
die verder op verkenning uitgingen en een auto, waar van beide kanten geschoten
werd. De Duitsers beweren dat er Engelse soldaten in de auto waren, burgers van
Vichte houden staan dat het Duitsers waren en men bij vergissing op elkaar gevuurd
heeft. Vandaar toch een zeker wantrouwen en de molenaars van de streek en de
overheid van Anzegem heeft het moeten bekopen. Hier op 't dorp echter waren twee
stomme boerenlummels aan 't lopen gegaan toen zij de troepen zagen aankomen. 't
Geen voor gevolg had, dat een peloton soldaten hen op de hielen zaten, het speur1
bijster geraakten en daarom al de huizen van de wijk aan de Sterhoek doorsnuffelden.
Dank aan de koelbloedigheid van een gewone vrouw bij wie de kerels verdoken
zaten onder 't stro, zijn zij ontsnapt en heeft men aan de nazoeking een einde gemaakt
- echter niet zonder dat de soldaten de strohoop doorsteken hadden met hun bajonet,
zonder de kerels te treffen alevenwel, die er zich koes hielden!
Maar... als er nu deze nacht eens waarachtige Engelse troepen naar hier afkwamen?
Misschien zitten we eer 't dag is, volop in de oorlog! Men denkt wel aan 't gevaar en
toch slaapt men de nacht door, gerust.
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18 oktober.
Die zondag heeft iets feestelijks in! De nacht is zonder ongeval voorbij en nu klept
het klokje voor de vroegmis en 't blijft kleppen ver over zijn tijd, want de parochianen
blijven allen buiten op het kerkplein staan zien naar de soldaten die zich bereiden
tot de optocht. Wagens worden geladen, paarden gezadeld en er heerst een
schilderachtige bedrijvigheid met veel gerucht van rauwklinkende bevelen. Alles
gaat kort en met weinig woorden. In de kerk zijn weinig mensen die mis horen. De
kapelaan doet de mededeling in zijn preekstoel: dat wij voortaan onder vijandelijke
macht zijn - dat wij bijgevolg alles moeten geven en toestaan wat men ons vraagt,
maar dat wij daarbij de kalmte en moed niet moeten verliezen en hopen op de goede
einduitslag der gebeurtenissen. De mensen vatten die mededeling nog al koel op, zij
zijn onverschillig geworden en zien niet meer klaar hoe de dingen weer op hun plooi
moeten geraken. 't Geen hen 't meest bekommert voor 't ogenblik, 't is te weten: of
de bons die zij in betaling voor de rekwisitie1 ontvangen hebben, geldig zijn en zullen
uitgewisseld worden tegen klinkende munt.
De troepen zijn nauwlijks vertrokken of het herbegint en daar komen er al andere
weer op. Van hier uit zien we in de verte over de steenweg in de eindopening waar
de bomen aan de straatdreef elkander raken, iets als een grijsblauwe vlek die uitwijdt
over de glooiing der baan tot het iets wordt in de vorm van een dubbele slang die
van weerkanten de steenweg opkomt. En in de verte, waar we niet zien kunnen, gaat
't geratel en 't gerucht van ijzeren wielen op de kassei2 - iets dat gelijkt aan 't gerammel
en geronk van veel stoomtuigen die al ineens zouden op gang zijn. Bij de aankomst
hier aan de scheiding der wegen, vóór het huis, splitst het leger zich in twee delen
waarvan de ene helft over 't dorp heen komt en de andere de baan volgt die neerloopt
langs Otegem, naar Zwevegem. Aan de scheiding waar de wegwijzer staat, die echter
door de overdreven zorg van de spionnenjagers, zijn aanwijzingen werd uitgewist,
ontstaat er telkens hapering onder de aanvoerders.
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De kaart wordt geraadpleegd en inlichtingen gevraagd aan de voorbijgangers. Dat
duurt zolang tot een officier er middel in schaft1. Hij staat recht op zijn peerd en met
blauw potlood tekent hij op de vleugel die naar 't dorp wijst: Ingooigem; op de andere:
Nach Otegem. Om 't vertrouwen te wekken bij de raadplegers, parafeert hij met zijn
handteken en 't nummer van zijn regiment.
‘Das haben die Belgier ausgefarbt und das schreiben wir wieder d'rauf!’ zegt hij
lachend.
Nu gaat het ononderbroken vooruit, twee getrekken2 nevenseen3 en elk met zes
paarden bespannen. Kanonnen, bagage, caissons4, cavalerie, infanterie al opvolgenlijk
achter elkaar. De stoet draaft de glooiing neer en verder weer op door de velden waar
hij verdwijnt in de gouden herfstmist. In die omgeving en met 't eerste zonnelicht
gekleurd, heeft de optocht iets fantastisch dat doet denken aan een grandioos
theaterdecor. De ruiters met hun lange grijze mantels, waarbij paard en man één
worden, maken prachtig figuur - 't gelijken schimmen op een fries die tonelen voorstelt
uit de Germaanse godentijd! Ik denk aan de uitbeelding op grote schaal, van sommige
gebeurtenissen uit Wagners zang-epossen.
Nu de Duitse troepen in zo groot getal voorbijtrekken, zonder acht te geven op 't
dorp en zijn bewoners, nu er geen kwestie meer is om opgepakt en medegenomen
te worden, en nu, bijzonderlijk sedert men de soldaten in huis heeft gehad en ze van
naderbij heeft gezien, is de vrees onder de mensen geheel verdwenen. Dat ontzaglijk
geweld van gewapende mannen met kanonnen en ander moordgerief, het verbluft
nog wel wat door zijn hoeveelheid, maar het wekt eerder de nieuwsgierigheid dan
de vrees - het is alsof 't de mensen niet meer aanging en het leger dat hier voorbijgaat,
ergens moet vechten in een vreemde streek en niet tegen onze eigen bondgenoten
waar er over ons lot zal beslist worden door de overwinning of de nederlaag! De
dorpelingen staan dus kalm te zien als naar een feeststoet. Ik maak van de gelegenheid
gebruik om die honder-
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den en nog honderden verschillende wezens na te gaan elk met een eigen vorm en
eigen uitdrukking op 't gelaat.
Onder de hogere bevelhebbers is het Bismarck-type overheersend, - oude,
ingrimmige1 ijsberen, geschoren gelaat met lange bovenlip en kleine oogjes die, als
zij een burger aanspreken, twee meter boven zijn kop, in de lucht kijken. Echte
bevel-machines! Ik heb er gezien die op end op2 geleken op Rembrandts broeder met
de gouden helm. Daarnevens hebt gij de dikke, welgedane kapitein met zijn
spekslagershals, kaalgeschoren kop en dikke buik; verwaand en fier, imponerend
door de omvang van zijn persoon en de massa benodigdheden die zijn uitrusting
volledigen. Ook nog de jonge officier, gesteld op zijn voorkomen en elegantie,
welopgevoed, fijn en gemoedelijk, ofwel gepommadeerd, monocle in 't oog en met
een morgue3 over 't gelaat waarvoor men omver zou vallen. Sommigen knikken
vriendelijk en schijnen erop gesteld een wedergroet te krijgen. Anderen vragen
inlichtingen met de meeste voorkomendheid en schijnen verrast als ze in 't Duits
antwoord krijgen. ‘Wie kommt es dass Sie deutsch sprechen?’ vragen zij verwonderd.
Anderen vinden het ook weer heel natuurlijk en vragen maar boudweg: ‘Wie heisst
dieser Ort?’
De mannen in de rangen zien er flink uit, zitten goed in de kleren, allen met
splinternieuwe leerzen4 aan, - en wat zij voor gereedschap aan hun lijf hangen hebben
is ongelooflijk! Moeten zij ooit op de vlucht gaan, ik beklaag hen! Zij stappen
zwijgend en schijnen enkel bezig met de kilometers die zij nog af te leggen hebben.
Sommigen bezien niets en niemand, anderen brommen op doffe toon de Duitse
morgengroet: Mor-rege! Er zijn er die vriendelijk knikken en verstandelijk teken
doen naar mijn pijp en met een oogknipje roept er menigeen: Lekker! Andere groeten
ambtelijk deftig en geven de militaire groet. 't Merendeel zien zij er uit als bedaarde
huisvaders die niet gewoon zijn zo ver te gaan en als zij hier op de hoogte aankomen
en de pinhelm afnemen om hun zweet te drogen, ziet men dat er
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veel kaalhoofdigen bij zijn ofwel die grijze haren hebben! Er zijn er ook bij met
zwaar ineengedrongen lijf die doen denken aan Japanse worstelaars, - met dikke kop
en kleine schuine oogjes die loens blinken met een uitdrukking van wreedheid. Ik
heb er ook enige zwartharigen bij gezien van het Mongools type. Over 't algemeen
heeft het onderdeel van de wezens het karakter van de vraatzuchtige en er zijn er die
iets in de ogen hebben van de wolf die zijn prooi beloert en gereed is om te bijten.
Als men daar zo een hele dag in verkeert, denkt men niet meer dat al die mannen
van top tot teen gewapend zijn en er bij één de inval kan komen om een slag te slaan.
Men wordt gerustgesteld door de strenge tucht die onder hen heerst en men krijgt 't
gevoel dat men er een uit de rangen zoude mogen beledigen zonder dat hij de stap
zou breken om 't u betaald te zetten! Zij gaan altijd maar door en er komen er altijd
andere. Over heel de baan is 't één dubbele grijze streep en als er genoeg regimenten
voetvolk voorbij zijn, herbegint het weer met caissons en kanonnen. En wat een
pracht van paarden, de bereden zowel als de zware trekpaarden - en alles nieuw
opgetuigd in helder bruin leer. Men zou denken dat al de paarden van heel Duitsland
hier samenkomen; - dat alleen vertegenwoordigt fabelachtige waarde. Gister heb ik
een zadel met bijbehoorten zien wegen in een stal - hij woog 32 kilo en de soldaat
verklaarde dat elk peerd voor 500 frank gereedschap aan 't lijf heeft!
Gisteren en deze voormiddag waren de gepakwagens1 alle van nieuw model,
speciaal voor 't leger vervaardigd, grijskleurig, genummerd en voorzien van
opschriften die de inhoud der lading aanduiden; - nu in de namiddag echter, krijgt
het vertoog een ander uitzicht. 't Is gedaan met de eentonige reeks grijskleur. Wij
krijgen de blauwe uniformen der Beierse soldaten en als de bagage afkomt, wordt
het een bonte, schilderachtige stoet - iets als een reusachtige optocht bij een
boerenkermis uit de oude tijd! Het gemütliche Germanje! Ouderwetse postwagens,
koetsen vreemd van vorm en voorkomen - in de onmogelijkste
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kleuren; Beierse boerenwagens als schuiten op lichte wielen, met 't linnen overspannen
op de ronde hoepels en de koetsier voorop in een tenen mandje gezeten. Al de wagens
zijn bovendien versierd en gepint1 geweest bij de uittocht en ik kan me voorstellen
welke feestelijke aanblik zulk een stoet moet opgeleverd hebben als al die kransen
groen met bloemen die nu verslokerd2 en verslensd3 zijn, nieuw en fris waren
opgehangen!
De peerden ook zijn zwaarder en aan 't wringen van hun lijven en 't stampen der
zware poten, ziet men dat ze gewend zijn in de eerde te werken en de ploeg te trekken.
De Beierse jongens in hun donkerblauwe pak zien eruit als gemoedelijke pompiers4
die een paradetocht meemaken voor de leute5! Zij worden weer opgevolgd door grijze
van de eerste soort en het duurt tot tegen de avond, eenbaarlijk6 voort, en het zou
vervelend worden, ware 't niet dat men hier en daar iets nieuws en onverwachts te
zien krijgt en soms wel iets om te lachen. Van die dikke drinkebroers die met hun
vier op de caisson zitten te wippen, zodat hun buik en dikke wangen erbij schudderen7
en zij zelf niet laten kunnen te lachen omdat zij weten welk potsierlijk figuur ze
maken ginder hoog! ‘La note gaie’ heb ik aangegeven gezien door vier even dikke
Duitsers die achter een groep aanstapten en tussen hen een koe dreven. Zij stapten
op gelijke afstand, twee vóór die 't zeel trokken en twee achteraan die 't dier
voortdreven. Zij schenen bewust dat ze met hun vijf samen hoorden en hadden er
hartelijk plezier om.
In de rangen spreekt de soldaat niemand aan, dezen echter die afgezonderd lopen,
maken er wel gebruik van om een inlichting te vernemen. Over 't algemeen wisten
dezen met wie ik gesproken heb, van niets en te oordelen naar 't geen zij vragen of
beweren te weten, zijn zij nog slechter ingelicht dan wij. 't Merendeel verkeerden in
de mening dat zij hier in Frankrijk waren en wel op enige kilometer afstand van
Parijs! anderen waanden zich in de nabijheid van Calais en verklaarden: zomaar met
dezelfde stap naar
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Engeland te trekken!! Aan officieren heb ik zelf op hun kaart, de plaats moeten
aanwijzen waar zij zich bevonden. Met 't woord Ingooigem konden zij absoluut geen
weg, - ik heb het herhaaldelijk moeten op hun boekje voorschrijven, om het te dicteren
zelfs ging het niet! Als ik vroeg van waar ze kwamen, verklaarden zij uit Leipzig
vertrokken te zijn, verleden zondag, over Luik, Brussel en Leuze en van ginder voort
te voet tot hier toe. Zij zegden een nieuw reserveleger te vormen van 350.000 man...
die hier allen over deze streek voorbij moesten, naar Parijs of naar Calais, Londen!...
Nach Paris! staat ook op de dekklederen en wanden van hun wagens geschreven.
Veel van die dekkleden zijn baches1 van ons ijzerenwegmateriaal2 dat nog 't opschrift
draagt: Etat Belge.
Hoe voorder weg hoe moeder man3, zegt het spreekwoord en hier past het
bijzonderlijk. De gang van sommige soldaten is pijnlijk, zij terden4 om geen grond
te genaken; meest allen zijn bezweet en slepen zich voort. Ik merk dat een bevel op
de eerste rangen gegeven door een overheid5, evengauw voortgezet wordt achterwaards
van man tot man. En zo loopt de mare6 dat men nog vijf kilometer te doen heeft, 't
geen met een algemene zucht wordt onthaald. Men schudt de ransel wat hoger, men
verlegt 't geweer op de andere schouder. Enkelen proeven er wat moed in te krijgen
door te zingen, maar 't gaat niet. Twee oude, magere mannetjes sluiten de stoet; zij
hebben niets militërisch - ze kunnen evengoed hier op 't dorp geboortig zijn. Beiden
doen mij hun beklag over de verre reis en over de pijn aan de voeten. Zij zien dat ik
een pijp rook en vragen mij een weinig tabak. Ik geef hun elk een sigaar en ze lopen
met stramme benen om de achterhoede te vervoegen. Zohaast echter zie ik ze
terugkeren, ze drukken mij welgezind de hand en roepen: ‘Wir bleiben hier! wir
gehen nicht weiter!’
Wij liggen dus weeral met inkwartiering. Ik ga zien en alles is reeds aan gang. De
dokter krijgt de staf te logeren.
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Op zijn verklaring dat hij wel slaping geven kan doch geen eten, omdat men gister
heel de voorraad verorberd heeft, schikken de Duitse officieren zich opperbest - zij
hebben hun eigen kok en tafelknecht mede en al 't geen er nodig is voor een stevig
diner, een vaatje beiers bier halen zij zelfs te voorschijn. Ik zelf ben er weer van
bevrijd en mag rustig wandelen gaan en toezien. Waar ik hen bezig zie in hun bedrijf,
vraag ik me af: is dat wel hetzelfde volk waarvan wij al die gruwelen hebben gehoord?
Wij zitten er hier nu rondom in en niemand denkt eraan dat een kat kwaad zal
geschieden! Alles gaat gemoedelijk, lustig zonder uitbundigheid. Op de hoeve hier
bij mijn huis, lopen er een honderd soldaten over de werf, de vuren branden reeds
en men loopt in stallen en schuur met hooi en strooi. In huis echter kan men niet
binnen, de boer en zijn zuster zijn hun ouders gaan bezoeken naar een naburig dorp.
Ik kom er juist even bij als een officier bevel geeft de deur open te breken, op mijn
mededeling echter, dat die boer voor de avond zal thuis komen, besluit men nog te
wachten. In de huizen en over heel 't dorp is 't weer dezelfde bedrijvigheid van gister
en waar men te morgen alles had opgekuist1, zal men mogen herbeginnen! Ik zie dat
veel mensen reeds vertrouwelijk met de soldaten omgaan en er gewend aan geworden
zijn de drukte in huis te hebben. Tegen avond kom ik terug op de hoeve bij mijn
gebuur, waar de boer nog altijd niet thuis gekomen is, - de soldaten wachten nog en
zijn intussen aan de bezigheid. Ze vertrouwen het nog niet te best en als ze mij zien,
vragen ze: of 't wel zeker is dat hij komen zal? Ik geef hun de stellige verzekering
en haal er als reden bij: dat de koeien toch moeten gemolken worden! Eindelijk, om
6 uur, komt ‘unsere Bauer!’ Hij wordt met luid geroep verwelkomd en alleman is
blijde dat de deur opengaat. Op de stond wordt er de koop gesloten van een stier en
een koe; men brengt van elders 4 zwijnen aan en de dieren worden terstond geslacht
en gaan de ketel in! 't Zijn bekwame beenhouwers die het werk verrichten en even
bekwame koks die verder voor 't bereiden van de soep zorgen. In de
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boerenkeuken is 't erger dan de toren van Babel, men maakt er koffie, braadt er vlees
en men loopt er elkaar in de weg, elk in beslommering met de eigen bezigheid. Ik
heb er rond gelopen tot laat in de avond, ben van huis tot huis gaan zien, en heb
nergens een bot woord gehoord of een vloek of de minste onbetamelijkheid. Men is
over 't algemeen welgezind en lustig gelijk het gaan zou onder een bende vrienden
die voor hun plezier op reis gaan en zichzelf en malkander moeten helpen. De
bevolking ook gedraagt zich uiterst deftig - in een paar huizen slechts is er...
nachtplezier gemaakt. Als men zo rondom in de soldaten zit en hun doening nagaat,
denkt men niet meer aan de oorlog!

19 oktober.
Wij ontwaken in het soldatenkamp en zogauw het dag wordt is er al roering en
bedrijvigheid. Op de werf der hofstede branden vijf, zes grote vuren waarop ketels
te koken hangen. Het vlees wordt er gezoden1 uit opgevist en in kleine stukjes
gesneden. Al wie er rondstaat deelt ervan mede en wees verzekerd dat ik daar heb
zien eten! Dikke officieren komen bij en laten zich een stuk vet zwijnsvlees afsnijden,
gaan de zoutzak te rade en met een stuk brood, beginnen zij maar te bijten. Een mes
hebben zij allen bij en 't merendeel draagt het in de schacht der leers. De koks
ontpakken2 de gemalen erwten en wribbelen3 het poeder tussen de handen om het
dan met hele ketels in de soep te gieten. Zogauw ze klaar is, worden die ketels in een
soort hooikist gestopt die zo ingericht is dat de soep er halve dagen warm in blijft.
De kisten gaan vervolgens op gesloten wagens met al 't andere gerief en voorraad
waarvan elk zijn eigen plaats vindt en met orde opgeladen wordt. Daarna is 't
aanspannen en vertrekken. Wanneer alles weer stil is, krijgt de gemeente 't uitzicht
van een kermismaandag. Iedereen is op straat en niemand heeft zin om te werken,
want elk heeft zijn bevindingen mede te delen. Men bezoekt elkanders huis om de
verwoesting en wanorde
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te bewonderen. Over 't algemeen is iedereen tevreden dat het zo goed afliep,
uitgenomen de boeren die nog altijd geen vertrouwen hebben in de oorlogsbons die
ze krijgen in betaling van hun beesten die ze hebben zien slachten en meevoeren!
Onder geburen wordt reeds gefluisterd wat men in 't stro gevonden heeft waar de
soldaten geslapen hebben - de ene heeft kardoezen, een pijp, messen, brieven, enz.
maar er zijn er ook die geldbeugels hebben, verrekijkers, landkaarten, liedjes, boekjes,
tot splinternieuwe leerzen en prachtige mantels!
De dag door komen nog altijd soldaten voorbij; meestal vrachtwagens zijn 't nu,
van aartsvaderlijke1 vorm en uitzicht en ook nog ruiterij. Nu zal Vichte zijn beurt
krijgen van de inkwartiering.

20 oktober.
Na al die beweging valt de stilte bijzonder op. Nu wij van alle treinverkeer beroofd
zijn, is er niet meer te denken om van ergens nieuws te krijgen; men zou het moeten
aanleggen gelijk Noë die tenminste uit zijn ark een duif kon laten opgaan, om een
boodschap te krijgen. 't Is alsof Brugge in de andere wereld lag en van weerskanten
moet men in zijn enigheid blijven en wachten! Nu de dagen al korter worden, nu dat
't regent en de lucht grijs is, weegt de verveling en de eenzaamheid als een last en
dat wachten wordt onverdragelijk en men verlangt naar de gezelligheid van 't huiselijk
leven als naar een groot geluk. Men kan zich maar met een ding troosten, 't is door
't bewustzijn dat wij betrekkelijk gelukkig zijn, vergeleken bij zoveel andere mensen
die 't niet meer verdiend hebben dan wij zelf! Ik ken hier een jonge vrouw die pas
gehuwd, haar man heeft zien naar 't leger trekken, - hoe moet zij de dagen vervelend
vinden en daarbij gekweld worden door de onzekerheid of het geluk, waarvan zij
zoëven geproefd heeft, nog ooit voor haar zal terugkeren! en zoveel andere met wie
't nog slechter gesteld is omdat zij kinderen hebben en geen broodwinner!
Uit loutere gewoonte, alhoewel ik weet dat er niets komen kan, ga ik toch soms
naar de brievenbus zien. 't Is
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een behoefte waaraan men voldoen moet en... men verwacht ook weleens het
onmogelijke!
Er komen nog troepen voorbij en wagens - ouderwetse boerengespannen, met als
voerman, soms wel jongens van hoogstens 16 jaar, die schijnen te zwemmen in hun
soldatenpak en die niet weten wat aan te vangen met hun geweer! Ik denk aan de
streken nu waar dat alles vandaan komt en mannen en peerden vertrokken zijn - wie
er ginder de winterdricht1 doen zal?
Als men zo drie dagen naareen2 de legerscharen der Duitsers ziet voorbijtrekken,
vindt men het flauw van die Brusselse bladen die schreven dat de Duitsers hun troepen
deden defileren door de stad zo dat dezelfde mannen op dezelfde plaats terugkwamen,
om te doen geloven dat er veel troepen waren! juist gelijk men in sommige kleine
theaters in een welgekend stuk waar de figuratie ontbreekt en men de mannen langs
achter weer binnenlaat als ze langs voor vertrokken! Als men over zulk een leger
beschikt, worden trucjes van die aard overbodig!
's Avonds laat, nog altijd maar troepen die gelukkiglijk het dorp doortrekken en
elders slaping zullen zoeken! Als onze kleine nieuwsbladen nog bestonden, wat
zouden ze een werk hebben en op welke toon zouden ze nu 't voorbijgaan van zulk
een leger verkondigen? als ze vroeger telkens te melden wisten waar er drie, vier
Ulanen verschenen waren! Alle dingen zijn betrekkelijk en ik hoop dat de
nieuwsbladen bijzonderlijk, zich in de toestanden zouden schikken en een toon weten
aan te slaan in overeenstemming met de gebeurtenissen.

21 oktober.
Het blijft stil over de hele wereld en sommige mensen geloven reeds dat 't geen de
Duitsers beweerden, waarheid is: dat 't leger rechtdoor naar Kales getrokken moet
zijn! In de voormiddag verschijnen maar weer nieuwe troepen die langs Otegem
oprukken - het duurt tot na de middag. Zou er dan nooit een einde aan komen?
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Na de noen horen wij voor 't eerst het kanon donderen in westelijke richting - het
schijnt heel dichtbij; - het moet dus het nieuwe leger zijn dat slagveerdig is en de
aanval begint. Dat jaagt de dorpelingen de schrik op het lijf en menigeen vraagt zich
af: in welke omstandigheden het leger, dat hier zo rustig voorbij getrokken is, zal
terug keren!? Een boerke uitte de wens: dat de Duitsers maar best diep in Frankrijk
zouden dringen, opdat wij er hier geen meer zouden zien... en dat ze ginder dan maar
tot de laatste man geklopt worden! voegt hij er bij om 't verkeerde van zijn eerste
reden goed te maken! De vluchtelingen die hier verbleven, maken pak en zak om
naar hun eigen streek te vertrekken, waar 't nu rustiger geworden is dan hier. - ‘Gij
zult nu uw beurt krijgen!’ zeggen ze in 't heengaan. Een marskramer die de troepen
volgt met chocolade en sigaretten, spreekt mij aan en verzekert dat er gister tegen
de grens 100.000 Duitsers gevangen werden, - dat Antwerpen weer in de macht is
der Engelsen en dat 't Duitse leger over heel de lijn klop1 krijgt! en de troepen hier
voorbijgetrokken zijn in marche-forcée2 omdat het ginder zo slecht zit. - Ik blijf
sceptisch voor alle geruchten, zolang ik er 't uitwerksel niet van zie ofwel een officiële
bevestiging krijg! Het kanongeschut wordt al heviger en het wekt weer dat prangend
gevoel in de keel - de afwachting om iets vreselijks te zien gebeuren.
Verveling om de eenzaamheid, de weemoed, dat alles is verdwenen, de gedachten
gaan in een andere richting - men denkt aan het onmiddellijke gevaar, aan vluchten,
aan de dood! Een vreemde gewaarwording als men de waarschijnlijkheid aanneemt
van 't geen gebeuren kan en dit misschien de laatste bladzijde is van het dagboek, te zitten raden wie er eerst de hand zal opleggen of het vinden? - of het misschien in
de algemene verwoesting zal verloren gaan? Het doet vreemd aan, met gezond hart,
hier te zitten en te voorzien dat het morgen uit kan zijn en alles voor ons hier
ophouden. Men weegt de kansen en schikt wat men doen zal: vluchten of blijven?
De domste bijzonderheden komen voor de geest. Nu ben ik er bijzonder mede
bekommerd,

1
2

klop: slaag
marche-forcée: geforceerde dagmars
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dat ik niet vertrekken mag zonder hoenders en konijnen in vrijheid te laten en de
hond te ontbinden om die dieren niet te doen sterven van honger! Ik denk aan het
speelgoed der kinderen, aan veel snuisterijen, als ik alleen aan het leven hoefde te
denken! 't Akelige is: te weten dat onze dood tot niets dienen zal, niemand enig
voordeel bijbrengen en het eenvoudig gevolg zal zijn van het toeval - iets dat nochtans
zoveel weedom zal verwekken en de levensloop moet wijzigen van vrouw en
kinderen!...
Waar zitten zij nu? Mijn gedacht gaat er niet van af en 't pijnlijke is: dat mijn
gedacht moet ronddolen en zoeken, zonder te weten, waar ze zich bevinden. Nu eerst
weet en voelt men hoe vast de banden ons aan elkaar houden, - hoe men elkaar niet
missen kan, bijzonderlijk in nood! Zij ook misschien verkeren in angst? zijn aan 't
vluchten? kunnen noch eten noch drinken in de onzekerheid van 't geen er hier
gebeurt? Men komt tot de overtuiging dat men om geen reden, ook niet uit
voorzichtigheid - van elkander scheiden mag. En toch is het beter dat ze hier niet
zijn. Ik heb alle reden te vermoeden dat ze gelegenheid gehad hebben in veiligheid
te geraken. De oorlog is een onmenselijk wreed ding. Ik denk aan al de wezens die
hier manmoedig zijn voorbijgestapt in de hoop van een gemakkelijke overwinning;
- velen ervan zijn reeds dood en in hun land zitten de ouders, de vrouwen te wachten
naar goede berichten. Morgen of deze nacht zullen hier misschien benden aankomen
als razende moordenaars! 't Is acht uur en het kanon houdt niet op, - zou men de
mannen die moe gegaan zijn en nog geen rust genoten, nu ook nog hun nachtrust
ontzeggen!... Ik ga slapen. (Die dees bladzijden vindt zal wel weten wat hij ermede
uitrichten moet - Vaarwel).

22 oktober.
Wij leven nog! Heel de nacht door, met waken en dromen, hield het formidabel
kanongebulder aan en nu nog duurt het in alle hevigheid voort. Het lijkt soms alsof
men rotsblokken van uit een hoogte liet neerstorten. Engeland en Duitsland zijn
elkaar aan 't uitmoorden op Westvlaamse bodem - een kampstrijd tussen twee reuzen!

Stijn Streuvels, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

220
Vandaag bezoek gekregen van een jonge dokter die een kameraad was gaan vervangen
te Rumbeke en nu vandaar is moeten wegvluchten. Aan 't geen hij vertelt en
onderstaan heeft, merk ik dat wij hier nog geen gevaar gezien hebben. Ik benijd hem
om 't geen hij ondervonden heeft, aangezien hij er gelukkig is van uitgekomen! Hij
heeft namelijk in de kelder gezeten wanneer 't huis boven hem in stukken werd
geschoten, - is tussen de kanonnen door moeten gaan en heeft gekwetsten verzorgd
- hij heeft dus de oorlog gezien, terwijl wij hier maar als poedels, te vrezen zaten!

23 oktober.
't Is alsof men het systeem van het ‘mouvement perpétuel1’ aan de kanonnen had
toegepast - 't geschut heeft weeral de nacht door niet gestaakt en wordt vandaag met
evenveel geweld voortgezet! Hier over de straat rijden nog altijd kleine afdelingen
troepen voorbij, door de prachtigste aller herfstmorgens! En terwijl maak ik mij
gereed om 't bijzonderste van 't geen ik niet wil geroofd zien of verbrijzeld, in
veiligheid te brengen. (Men moet zich aan alles verwachten, ten andere, men grijpt
alles aan alleen om niet in werkeloosheid te vervallen!) Dan weer maak ik het
voornemen om maar alles in Gods handen te laten en te vertrekken om vrouw en
kinderen te vervoegen. Alleen is 't niet meer houdelijk en ten andere, als er geweld
moet gebeuren, kan het weinig baten of ik erbij tegenwoordig ben. Wat is het eigenlijk
't geen me hier houdt, als ik me zo gemakkelijk buiten gevaar zou kunnen stellen en
een aangenaam leven hebben? Ik denk rond en begin op te sommen: de hond, de kat,
de hoenders en konijnen, boeken, schilderijen, piano, foto's, snuisterijen, papiertjes,
documenten, herinneringen - heel het netwerk waarin het geluk van 't leven is
ingesloten. Ik kan dat alles hier laten en vertrekken, maar 't gedacht om hier eens
terug te keren en niets van al die dingen nog terug te vinden doet er me toe besluiten
hier te blijven zolang het enigszins mogelijk is. En er is ook nog iets anders: ik voel
het als een plicht: dat

1

‘mouvement perpétuel’: perpetuum mobile, voortdurende beweging of arbeidsprestatie zonder
toevoeging van energie
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iedereen zijn deel onderga van de ramp die de algemeenheid treft en ik zou het me
als een lafheid aanrekenen om hier op dat tijdstip mijn dagboek te eindigen en aan
den lijve niet meer te ondervinden 't geen mijn buren en landgenoten door de
noodzakelijkheid gedwongen, onderstaan. Wij zijn nu al zo zeer begunstigd door het
lot om ons aan dat weinigje ongemak en mogelijk gevaar te onttrekken als er zoveel
mensen door die ontzaglijke zee van ellende en rampen overspoeld worden!
In de namiddag een flinke wandeling gedaan door de velden. 't Zicht van de
zonnigheid en de pracht der streek beurt het gemoed wat op en brengt de
gedachtensfeer weer in evenwicht.
Heden avond merk ik voor 't eerst tegen 't westen dat er een vlam, als een weerlicht,
opslaat telkens er een kanon losbrandt. Het gaat er altijd voort met de zelfde razernij.
Men kan niet geloven dat er zoveel schietvoorraad in de wereld is!
's Avonds vooral weegt de eenzaamheid en ik voel me als de man Job, verlaten,
van vrienden en magen1, gezeten op een mesthoop! Van nergens komt de deelname
of de troost, en dezen die voort genieten kunnen van de huiselijke gezelligheid,
houden zich opgesloten in hun poenige2 ikzucht. De vriendelijke omgang zelfs schijnt
onder de mensen niet meer te bestaan, alsof 't gedacht aan gevaar, ineens het gevoel
van egoïsme vervaarlijk ontwikkeld had! Men vindt er dan ook wel eens genoegen
in uit leedvermaak tegenover zichzelf, de weemoed wat aan te zetten en dingen in 't
gedacht te roepen die tot vertedering stemmen. Ik geluk er dan ook telkens in als ik
maar aan mijn zoontje denk en hoe die knaap in mij al zijn vertrouwen stelde, zodat,
als hij iets bijzonders bewaard wilde hebben, hij 't aan mij bracht opdat ik het zou
opbergen tot hij het zou terugvragen! Tot wie neemt hij nu zijn toevlucht met zijn
kostbaarheden? Weent hij of lacht hij of wat gaat er om in dat schuldeloos gemoed?
Zou hij er enig besef van hebben en de reden kennen waarom hij met moeder en
zuster, zo ineens en zo lang van huis weg is?

1
2

magen: verwanten
poenige: schraperige
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Het slacht1 als na een grote regenbui - als men er eens ten volle aan toegegeven heeft,
komt de reactie en men voelt zich weer sterk - de zon komt alles opdrogen!

24 oktober.
Het weder schijnt de oorlogsvoerenden te willen begunstigen - waaruit sommige
dwaze mensen besluiten dat God de oorlog genegen is! Nooit schoner herfstweer
was er te zien en de velden schijnen het aards paradijs nadat Adam en Eva het verlaten
hadden!
Het geschut wordt nog feller, de ruiten daveren en de slagen rammelen dooreen
als een stortvloed. Er moet iets beslissends aan gang zijn of een wanhopige tegenstand
plaats hebben ginder in de westhoek. 't Is de eerste dag dat wij geen soldaten zien en
dat brengt een gevoel onder de mensen, alsof wij er reeds voor altijd van verlost
waren! Ik doe weer een flinke wandeling en bemerk bij de landman een soort
consternatie om dat hevig geboemel2 in de lucht; - de boer die te ploegen staat zie ik
voor 't eerst zijn werk staken en uitzien naar de plaats waar dat vervaarlijk gedaver
opdreunt. Zolang hij met hemels geweld te doen heeft en het God is die zijn toorn
in de wolken uitwerkt, blijft de boer er kalm bij, maar nu 't de mensen malkaar
aandoen en in redeloze drift op elkaar instorten, staat hij bedenkelijk stil en schudt
de kop omdat hij verwacht dat er nog straffen moeten volgen om zulk roekeloos
uitvaren!
Over de streek doen allerhande mondelinge geruchten de omloop: men spreekt
van schrikkelijke verliezen der Duitsers. De rechtervleugel met generaal Von Glück
zou vernietigd zijn, 't midden van 't front doorgebroken, de Fransen weer in Dinant,
Mons en Charleroi; - de Engelsen zouden de aansluiting met Doornik afgesneden
hebben en het nieuwe Duitse reserveleger in West-Vlaanderen zou omsingeld zijn!!!
Als ik vraag om het nieuws bevestigd te zien of naar de oorsprong tast, vertelt
men in alle ernst: dat er een Engelse vlieger3 een koperen buisje heeft laten vallen
waarin het

1
2
3

Het slacht als: het gelijkt op wat gebeurt
geboemel: gerommel, gebulder
vlieger: vliegtuig
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officieel bericht gesloten zat! Men gelooft de dingen die men geern1 gelooft omdat
ze hoop en moed geven. En waarlijk het kanongebulder krijgt er een andere betekenis
door, het wordt iets als vreugde-salvo's! Uit Kortrijk vernemen wij dat al de gestichten
en ook sommige kerken opgepropt zijn met gekwetste Duitse soldaten.

25 oktober.
In de nacht is het geschut plots opgehouden; in de morgen herneemt het, doch veel
doffer en heel uit de verte. Is er een gebeurtenis van belang voltrokken? Heeft het
front zich verplaatst? We kunnen ernaar gissen en 't is al! Voor 't eerst hebben de
diensten plaats in de kerk zonder klokgeluid - 't gelijkt een Goede Vrijdag in de
paasweek. Het feestelijke van de zondagmorgen in tegenstelling met de stilte en 't
afwachten van nieuws over de toestand is iets als het ophouden van de levensadem
over heel de streek.
Terwijl ik hier bezig ben deze regels te schrijven, blaft de hond en als ik ga zien
op het achterhof, vind ik twee soldaten aan de deur! Gelukkig is het niet om
huiszoeking te doen! Zij vragen de weg naar Vichte en Kortrijk. Enige wagens en
ruiters volgen terwijl ik de gevraagde inlichtingen geef. Op de dorpsplaats heeft een
van de voorbijgaande soldaten de inval gekregen om aan een herbergier bevel te
geven: dat in de eerste twee uren al de wegwijzers van hun opschriften moeten
voorzien zijn op straf van de burgemeester te zien gevangen nemen en 't dorp te
beschieten! Dat heet ik ten minste een beste inval van die soldaat. Hij is een praktisch
man! Want zijn bevel heeft voor gevolg dat, niettegenstaande het zondag is, de
burgemeester een schilder doet komen en hem gelast aanstonds de opschriften te
hernieuwen, zwart op wit! Die soldaat zou zeker wel in zijn vuist lachen moest hij
weten dat zijn woord van zulk gezag is geweest! Nu ten minste zullen de burgers
ontslagen zijn om gedurig de weg te moeten wijzen en afstanden uiteen te doen aan
voorbijtrekkende soldaten!

1

geern: graag

Stijn Streuvels, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

224
Over de voorvallen en gebeurtenissen bij de doortocht van het leger, komt nog altijd
nieuws aan de dag. De molenaars en de molens hebben het daarbij deerlijk te lijden
gehad! Bevel werd gegeven dat niemand enige beweging of verandering aan de stand
van de molen mocht geven en verbod om in de eerste vier weken te malen! 't Geen
stipt werd uitgevoerd, maar daarbij ziet de molenaar van de Stenen Molen zich
aangeklaagd en verdacht van tekens of signalen gegeven te hebben omdat zijn molen
met de zeilen in tegenovergestelde kant van de wind gekeerd is! Hij heeft goed te
verklaren dat, gezien het verbod om aan de molen enige beweging toe te brengen,
hij hem heeft laten staan al was de wind ook gekeerd! Hij wordt met nog zes anderen,
gebuurs1 en werkvolk, vastgebonden en nadat de molen onderst tot boven doorzocht
en doorsnuisterd2 was, om er ‘Engländer’ in te vinden! - mede geleid met 't leger,
van Ingooigem naar Harelbeke en daar in 't prison3 gestopt! Merk wel dat die molenaar
een schatrijk en weeldig4 man is, met een deftig voorkomen en dat hij herhaaldelijk
door soldaten in zijn achterste werd geschopt. - ‘Had ik maar een mes op zak gehad!’
verklaarde hij mij, ‘al moest het mijn leven kosten!’...
In 't vredegericht werden de betichten onderhoord, hun doodvonnis geschreven
en eindelijk door veel tussenkomst van invloedrijke vrienden te Harelbeke die voor
hem instonden, weer vrij gelaten! De burgemeester en de pastor te Anzegem hebben
omtrent 't zelfde lot ondergaan, omdat, zo beweerde men, er teken gegeven werd met
gekleurd licht op de kerktoren en omdat het uurwerk bij ongeval onregelmatig sloeg!...
Tegen de middag en verder tot in de nacht herneemt het geschut in alle hevigheid.
Wij verwachten telken stonde5 de bewoners van de westhoek van Vlaanderen naar
hier te zien overvluchten; maar alles blijft rustig op het dorp - het is een zoele, zonnige
zomernamiddag met herfsttinten op de bomen en een stemming als van een begijnhof.

1
2
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4
5

gebuurs: geburen
doorsnuisterd: doorzocht, doorsnuffeld
prison: gevangenis
weeldig man: die in overvloed leeft
telken stonde: elk ogenblik
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Ingooigem gezien vanuit het Lijsternest vóór 1914. In het gras Stijn Streuvels, op de achtergrond de
hoeve van Hector Balcaen.
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Dit hekeldicht op het ‘Oorlogsdagboek’ verscheen oorspronkelijk in De Telegraaf van 27 maart 1915.
Het werd achteraf gestencild op 2 bladzijden en als sluikliteratuur verspreid in Vlaanderen. Dit
exemplaar werd door Streuvels bewaard.

UIT HET DAGBOEK VAN S T I J N S T R E U V E L S .
‘Alles wat ik te weten krijg, 't is dat zij sedert den 2en Augustus in België gekomen
zijn’ (voorwaar, dat was genoeg, Stijn Streuvels!) ‘en behooren tot het 1e Bataillon,
2e regiment, 2e Cavaleriedivision, 1e Armeekorps en deel te maken van het 2e Escadron
Brandenburgischen Dragonder; - dat zij heel den veldtocht hebben meegemaakt over
Luik’ (vreedzame lieden!) ‘Leuven’ (beschaafde en coulante soldaten) ‘Dendermonde’
(gelukkige plaats, die ze zag!) en daarna in Frankrijk tot bij Compiègne gingen en
nu langs Rijssel, Roubaix naar hier afgezakt, om te vertrekken’ (helaas!).. misschien
naar Rusland!’ (prosit)
Als ze Ingoyghem zijn voorbij,
Zien ze plots' ling hoog en vrij
In de velden, heldre woon:
‘'t Lijsternest’ van Vlaandrens zoon.
‘Kommen Sie herein’ zegt Stijn,
Wat ik heb zal het uwe zijn,
Want Stijn wist een kolonel,
Die te Heestert gram en fel
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Maakte een heerenboer tot knecht
En had schatting opgelegd,
Daar 't logies in 't algemeen
In dat dorp niet prinslijk scheen.
‘Tegen drie uur een diner,
Tegen acht uur een souper’
Zegt beschaafd en gemanierd
Een Germaan, die 't al bestiert.
‘Ook Champagne!’ die is op!
Anders graag den laatsten drop...
‘Neen, na de al te harden strijd’,
Zegt hun Stijn, ‘gezelligheid’,
Zet u veilig aan den disch!
(Buiten baaiert duisternis,
Buiten in het Vlaamsche land
Wordt geplunderd engebrand,
Buiten zwerft het overschot
Van zijn volk, vermoord, kapot;
Ligt met zijn verstijfde leên,
Rottend, mensch en dier dooreen--)
Want hier binnen is het goed,
Zonder weerzin in 't gemoed,
Voel ik vriendschap voor den Pruis.
Welkom, Heeren! in mijn huis,
Laat ons keuvelen bij den haard,
Zeg me waar ge vroeger waart
Voor ge - (Hoor hoe het kanon
Dondert aan den horizon! -)
Voor gij onder veilig dak
Rust vondt, die u lang ontbrak’:
‘Sinds Augustus namen wij
Deel reeds aan de moordpartij,
Luik en Leuven, Dendermond,
Richten wij finaal ten grond.
Tot Compiègne ging het door;
Overal een bloedig spoor,
Onze plicht is hier gedaan,
Thans gaat het op ... Rusland aan.’
Aldus snel gerust gesteld,
Vreesde Stijn niet voor geweld,
En voor dat het bedtijd was,
Werd geledigd menig glas,
Werd er nog gemusiceerd,
Opgewekt geconverseerd...
Geender Duitschers, die meer dreigt,
Dat nu Stijn dan kogel krijgt,
Aan den kapstok, onvervaard,
Hangen zij hun bloedig zwaard,
Hun revolver gaat er naast.
Stijn is kinderlijk verbaasd,
Hoe? Die Duitschers vreezen niet,
Dat ik met hun wapen schiet?
Zagen zij niet in Visé
Hoe, als franc-tireurs, het vee
Van die Belgen met 't geweer
Ging de ‘Hochkultur’ te keer?
(Maar de reden volgt meteen,
't Was eenvoudiger dan 't scheen):
Buiten in den bangen nacht
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Hield een tweetal Pruisen wacht;
Binnen, zalig, op éen oor,
Sliepen de efficieren door,
En voor 't eerst in langen tijd,
Sliep ook Stijn in veiligheid.
Toen de vroege morgen kwam
Was het dat Stijn afscheid nam
En uit minzaam Vlaamsch gemoed
Sprak hij: Heeren 't ga u goed,
Méér dan honderd dorpers hier
Was me één Pruisisch officier.
En ik zie een and 'ren keer
Even graag ‘die Herren’ weer.

21 Maart 1915.
FRANS BASTIAANSE.
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26 oktober.
Het kanonvuur houdt aan de dag door en verstilt in de nacht. Als rechtstreekse
gevolgen van de oorlog ondervinden wij nu reeds de schaarsheid in petrool1 en kolen
- licht en vuur dus dat we zullen missen deze winter! Schoon vooruitzicht! De arme
mensen verhelpen zich over2 dat ze kunnen; - bij hele benden wijven en kinders zitten
op de trambaan3 te scharrelen in de as om kolen te zoeken. Eerst gingen zij er bedeesd
naartoe, maar nu kappen zij erin met drietanden en allerlei gereedschap. De
welstellende burgers gaan nu aan 't lamenteren alsof de wereld vergaan moest. Het
comfort en de ingewikkelde noodwendigheden die bij 't leven te pas komen, zijn
door gewoonte, een echte noodzakelijkheid geworden, zodat niemand de minste
kleinigheid meer ontberen kan. Men denkt er zelfs niet aan dat het ontbrekende door
iets anders kan vervangen worden! Maar dat de geldwinning ophoudt en 't leven duur
wordt, dàt is voor hen het grootste ongeluk! Ze staan erbij als schipbreukelingen die
de ondergang van hun fortuintje moeten aanzien zonder er iets te kunnen van redden!
Papieren waarden, huursommen, 't is alles naar de bliksem en de boeren die nooit
iets gedwongen moesten afstaan, zien nu koeien en paarden uit de stal halen zonder
dat er iemand een grof woord mag om loslaten! Hier en daar een geslepen handelaar
weet er zijn profijt uit te halen, maar altijd onder risico dat hij 't geen vandaag
gewonnen is, morgen dubbel kan verliezen! Dezen die niets bezitten, zijn dan nog
de besten - zij leven op Gods genade voort en gaan met gerust gemoed over de wereld!
De grote wereldlijke deugd van onze moderne tijd, die men onder de naam van
utilitarisme huldigde en die zelfs het spontane idealisme van onze Vlaamse
jongelingschap beheerste, zal er nu ook een ferme knak door krijgen. Wij kenden de
jachtigheid van onze studenten die niets anders meer voor doel hadden tenzij gauw
door hun examens te komen, om gauw hun plaats in de maatschappij te bezetten;

1
2
3

petrool: geraffineerde petroleum (tot verlichting in lampen gebezigd)
over dat ze kunnen: zo goed en zo kwaad als het gaat
trambaan: tramweg, spoorbaan van de tramlijn
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zal men nu echter ooit voelen in de samenleving dat er een jaar niet gestudeerd werd
en geen diploma's werden uitgedeeld?
Voor 't eerst zien we geen soldaten op de baan, vandaag, - men krijgt nu eindelijk
de indruk dat er geen meer zijn! Wij vernemen echter dat er te Avelgem, te Vichte
enz. verblijven en er zich inrichten alsof 't voor lange tijd ware!

27 oktober.
Zonnig herfstweer met hevig geschut, dat schijnt tenaderen. Voor 't eerst rinkelt de
lamp in haar hangsel en men voelt een aanhoudende zindering1 in de grond. De
mensen bezien elkaar met angstogen alsof we nu dadelijk moesten aan de beurt
komen. Niemand echter die enige inlichting geven kan. Men spreekt van omsingeling
en dat de bewoners van rond Kortrijk op de vlucht gaan. Morgen kunnen wij 't zelfde
moeten doen! We zullen 't afwachten. Van uit gindse richting komt echter geen mens
van wie men enig nieuws kan krijgen. Hier in huis is 't de desolatie der eenzame
verlatenheid...

28 oktober.
Laat in de avond heeft het kanon gister opgehouden en in de uchtend is het voor 't
eerst sedert acht dagen de volslagen stilte! Die stilte doet aan als na een hevig onweer,
als de natuurkrachten weer bedaren en alles in zijn gewone stand terugkeert. De
mensen halen weer vrijer adem. Men vraagt elkaar het nieuws maar niemand die
enige opheldering geven kan. Het is een prachtige herfstdag. Een Engels vliegtuig
vaart door de helderblauwe lucht; wij horen duidelijk het geknetter van het geweervuur
waarmede de soldaten te Vichte de tweedekker beschieten.
Vandaag ontmoette ik het moedertje en ze wacht al weken naar de briefdrager om
nieuws van haar zoon - en nu moet ze zelfs de illusie van een brief opgeven daar 't
figuur van de briefdrager hier op de streek onzichtbaar geworden is! In de avond
gaat er nieuws door de gemeente van een volledige nederlaag der Duitsers, - zij
zouden na-

1

zindering: trilling
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melijk op de vlucht zijn langs Gent, naar de Hollandse grens! Ge moet de mensen
hun ogen zien als ze dat vertellen!

29 oktober.
In de nacht, heel ver, hoor ik kanonslagen; 't is iets als de herinnering aan een oude
droom, gemengd met de angst om 't geen aanstonds gebeuren kan. De dag klaart met
volle zon en een licht oostenwindje en we vinden alles weer in zijn gewoon uitzicht.
Aan de Sterhoek rijden gedurig Duitse treinen voorbij; de mensen die daar omtrent
op de velden werken, staren naar die dikke rookpluim als naar een wonder. De schrik
onder de mensen hier is verdwenen, men spreekt nog enkel van landlopers en dieven
die deze winter hun ronde zullen doen! Ik ga naar Avelgem zien, waar een 200
Elzassers huishouden en rondwandelen alsof ze er burgerrecht verkregen hadden.
Hier ook hebben de Duitsers hun pedante manier gebruikt om als grote kinderen,
door uitwendige tekenen te laten zien dat ze ‘bezit’ genomen hebben van de plaats!
Aan 't gemeentehuis wappert de Duitse vlag en 't uurwerk op de kerktoren wijst de
Duitse tijd! De statie en gemeenteschool hebben zij als hun domein verkozen; dekens
en beddegoed werd hun door de burgerij geleverd, alsook de levensmiddelen - verder
blijven de betrekkingen... correct. Hier worden de nieuwstijdingen over grote
zegepraal in twijfel getrokken en er heerst ontmoediging bij de mensen die maar
altijd verwachten dat hun grote verrassingen zullen worden medegedeeld en dat men
een leger van 300.000 man zo maar in een haai en een draai1 klein krijgt en opvangt
als vis in een net! Niemand die zich een denkbeeld meer vormt van het huidige front
of slaglijn en men verwacht een inval uit het zuiden. We kunnen, zonder het te weten,
midden in 't gevaar zitten en men denkt zich dom in de onzekerheid der gissingen.
Met de avond wordt de lucht grauw, 't regent, en met de regen komt de weemoed
omdat men geen uitkomst ziet en 't huiselijk leven en de gezelligheid zo veraf schijnt!

1

in een haai en een draai: in een wip, in een ommezien

Stijn Streuvels, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

228
Tot laat in de avond gelezen: Jean Gourdon van Zola - een echte gelegenheidslectuur
die u in de stemming brengt van de oorlog.
Wat moet er nu gebeuren en hoe moet het er nu uitzien op dat slagveld waar men
acht dagen gevochten heeft?! Als ik daar eens bij kon geraken! Is 't niet lastig te
weten dat op korte afstand de verschrikking te zien is - dingen die men zijn leven
lang niet zien kan! - en dat men stil thuis moet blijven!

30 oktober.
Heel de nacht en een deel van de voormiddag heeft het kanongeschut hernomen.
Daarop volgt weer de stilte van de grijze herfstdag. We blijven in de mist bedolven
zitten en wachten geduldig af 't geen men ons brengen zal.
Hoe wonder de zedewetten van de oorlog toch zijn! In al de bladen hier, roept
men schande over de onmenselijke handelwijze der Duitsers die bommen werpen
uit hun Zeppelins. In Duitsland, veronderstel ik, juicht men er om, maar ik wilde
graag weten of men aldaar ook geen schande spreekt van onze ‘Trains bolides1’ die
door 't donker in volle vaart de ruimte doorrennen, als men hier in onze pers, met
welgezinde overmoed bevestigd: dat ze goed hun werk deden en de uitslagen prachtig
waren.

31 oktober.
Voor 't eerst van mijn leven te voet aangezet naar Kortrijk. 't Geen men vroeger
onmogelijk achtte, drie uur ver te gaan, schijnt nu aannemelijk. Men heeft vooreerst
veel tijd, geduld ook al en zo komt men ertoe een volle dag te besteden om een reisje
naar Kortrijk te doen! 't Is prachtig herfstweer en de landlieden zijn overal aan de
arbeid; - het kanon, dat aanhoudend dondert aan 't noordwesten, schijnt hen niet 't
minst te verontrusten - men is er gewend aan geworden. Op de hoogten van Zwevegem
hoort men 't geschut zo duidelijk, dat men onwillekeurig opkijkt om de rook ergens
te ontwaren. In een volkrijke buurt onderweg vind ik een 50-tal knapen van de eerste

1

‘Trains bolides’: treinen met platte wagons waarop kanonnen stonden gemonteerd.
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broek aan 't oorlog spelen - zij marcheren met de stok op de schouder, enkele hebben
bogen en pijlen en zitten in hinderlaag, gereed om te schieten. Het corps houdt er
zelfs een veldtelefoon op na; met 't eind van het touw aan het oor, zitten er van
weerkanten de gracht en de ene roept: ‘Ziet gij de vijand komen? Hoeveel zijn er?
Zijn 't Engelsen? Neen? Ho, dan is 't niets, laat de Fransozen maar naderen - afgelopen,
adieu!’
En zeggen dat men ginder een vier uur verder, dat spelletje in alle ernst uitoefent!
Langs de vaart krijg ik een nieuwigheid te zien. Honderden mensen zijn hier bezig
het hakhout en de jonge bomen af te slaan waarmede de beide oevers der vaart
begroeid zijn. Moest men in vredestijd het wagen, maar een wisje1 van dat hout af
te knippen, 't ware boete en gevang; nu echter laat men alles begaan... Ik merk algauw
dat het geen bedreven houtakkers zijn die hier werken -; met messen van alle aard
zijn ze bezig en kappen de tronken en stammen af, niet tegen de grond, waar 't behoort,
maar op een meter hoogte, 't geen veel moeilijker gaat. Geen enkele die er aan denkt
een zaag te gebruiken waarmede men tienmaal vlugger zou werken en meer arbeid
afleggen. 't Zijn over 't algemeen schamele stadsmensen, fabriekwerkers die zonder
kolen zitten en in de nood willen voorzien door hout in te zamelen. Maar wat zullen
ze raar staan zien als dat groen hout zal moeten vuur vatten! Waar al die mensen hier
ondereen bezig zijn en elk voor zich het beste zijn gading uitkiest, ontstaat er toch
nergens twist of ruzie - elk kapt en zamelt 't geen hij bemeesteren2 kan - 't gaat er
gelijk in oude tijden, toen er nog dingen als gemeenschappelijk eigendom bekend
stonden! De vreemdste voertuigen moeten hier dienst doen om de buit weg te brengen.
Kruiwagens, steekkarren3, hondengespan...
Er was een man die vóór me ging en een hele boom op de schouder droeg, gelijk
Christus zijn kruis. Enkelen hebben het beter gevonden! Ze binden hun takken samen
tot een vlot en trekken het met een touw over 't water van de vaart, naar stad.

1
2
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wisje: twijgje
bemeesteren: in bezit krijgen
steekkarren: handkarren
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De eerste Duitse soldaten ontmoet ik aan de ijzerenweg-brug1 - twee wachten die
naar geen voorbijgangers omzien. Het spelletje der paspoorten en der spionnenjacht
is gelukkig vergeten. Kortrijk gelijkt aan een garnizoenstad in volle bedrijvigheid overal soldaten, auto's, ruiters, wagens, verordeningen en bevelschriften aan muren,
op hoeken der straten. Vuile lummels in versleten uniform, lopen winkels af, ofwel
staan als kinderen, met begerige blikken aan de toogramen2 te zien. Overheden3
paraderen, enkelen zelfs met een vrouw aan de arm. En niemand die maar acht schijnt
te geven op 't kanongedonder dat hier heel in de nabijheid aan 't werk is. Het
stationgebouw is helemaal verduitst. Op een grote, witte strook, aan de voorgevel,
staan in vette letters: Bahnhof - Courtrai. Weeral een van die pedante voorbarigheden
- het bezit-nemen van 't geen men nog maar voorlopig gebruiken komt. En wat rare
manier om dat Duits woord met een Frans woord te koppelen? De flaminganten
kunnen nu reeds zien hoe Duitsland de wetten der tweetaligheid hier zal toepassen
als 't er maar eens als baas komt huishouden!
Er is in 't station een druk verkeer van treinen; - er zijn ook geblindeerde bij en
allerhande vreemdsoortig materiaal. De ijzeren afsluiting is weggenomen en een
schuine verhoging aangelegd om grote hoeveelheden ineens te kunnen opladen. De
gekwetste soldaten komen Kortrijk binnen langs de Menenpoort; de tram is er vol
mede. Ik heb er een gezien die zijn kop omwonden was met stro en bloedend van 't
slagveld kwam. De lichtgekwetsten komen bij hele benden af te voet.
De burgers staan te kijken over heel de doortocht, zonder spreken. Elkeen is vooral
bekommerd met 't inzamelen van levensmiddelen. Drie, vier dagen is er uiterste
schaarsheid geweest en was er geen vlees te krijgen. Mensen met hout beladen, met
zakken en pakken, iedereen sleurt mede naar huis 't geen hij kan. Aan het gasfabriek
staan er honderden hun beurt af te wachten om kolen te krijgen. Als men de
behoeftigen zo in massa samenziet, denkt men
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ijzerenwegbrug: spoorwegbrug
toogramen: etalages
Overheden: officieren
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onwillekeurig aan opstand en onvermijdelijke moeilijkheden - wie zal er dat volk de
kost geven heel de winter?
Hier in stad is het voortaan uit met de liberteit1! en de gebruiken van het stadsleven,
- men moet er maar de plakbriefjes eens op nazien! Verbod van alcoholgebruik,
verbod om na 8 uur op straat te komen, verbod, verbod zonder einde, zodanig dat
alles verboden schijnt en men zich afvraagt: wat er dan nog eigenlijk toegelaten is!?
Wil men de markt over, waag het dan niet tenzij langs de huizen om, anders krijgt
ge vermaan!... Op onze buitendorpen is het toch een deel beter en we kennen voorlopig
heel weinig verordeningen. Denk nu maar eens, o stad Kortrijk! hoe enige tijd geleden
de Duitse wapenschilden aan het schone posthotel geblind werden met zinkplaten!
Nu zitten er boven aan de vensters soldaten hun sigaar te roken en wat men in dat
posthotel verricht, is mij onbekend! Op 't stadhuis zit de burgemeester met 12
notabelen als gijzelaar - 't is alles wat er van de stadsoverheid nog bestaat!
In 't terugkeren, vind ik te Zwevegem een duizendtal Duitsers die uit de slag
gekomen zijn om hier wat uit te rusten! 't Is misschien op die manier dat men onze
gemeenten en de bevolking zal uithongeren door ons soldaten te zenden die alles
komen opeten! In de avond heb ik nog kunnen genieten van een prachtig schouwspel.
Er werd een vliegtuig beschoten met kanonnen en de mensen stonden uit te zien naar
't westen, waar de hemel een effen oranje veld was vol donkere balletjes die er als
in raketspel2 op gesmeten werden, en er bleven hangen als ronde wolkjes. Later
verscheen de maan en het werd een prachtige avond. Voldaan en opgefrist, een beetje
moe door de lange wandeling, ben ik thuis gekomen.
Nu ten minste heb ik een zekerheid en al 't geen hier verleden week verteld werd
van die overgrote victorie, hoort dus voorlopig tot de zoete illusies. De strijdlijn loopt
zonder onderbreking van Nieuwpoort tot Verdun! We kunnen dus wachten en geduld
hebben, anders niets - en ons gewennen aan 't gedacht dat 't heel de winter kan duren,
zonder te voorzien welke de einduitslag zal zijn!

1
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liberteit: vrijheid
raketspel: spel met een racket, tennisspel

Stijn Streuvels, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

232
Uit 't geen ik vernomen heb over de toestand te Brugge, mag ik ook besluiten dat
vrouw en kinderen naar Holland of Engeland zijn. Als ik nu maar een brief kon
ontvangen die me daarover inlicht! Het zal iets zijn later 't geen men elkaar te vertellen
heeft.
Iets anders dat me gedurig bezig houdt 't zijn de lotgevallen en de zotte odyssee
der burgerwacht! Men vraagt zich af om welke beweegredenen die brave lieden zo
werden behandeld en hoe de militaire overheid daar eens uitleg zal over geven? Wat
er met sommige compagnies gebeurd is, gaat alle menselijke verbeelding te boven!
Gedompeld, gevlucht, gekampeerd met bevel van vluchten en altijd maar verder op,
zonder dat men raden kan waarvoor het dienen moet tenzij voor 't genot misschien
en de ijdelheid ven enige bevelhebbers die er anders hun gouden strepen en hun titel
en misschien nog wel iets anders zouden bij inschieten! Het slot is geweest: het
neerleggen der wapens en uniformen op de grote markt te Brugge! Men vertelt dat
heel die boedel daar lang is blijven liggen, dat de kinderen speelden met de kepi's
en de klederen die dan door allerhande tribulatiën op een voermanskar naar Kortrijk
werden gevoerd en daar weer op straat gegooid, omdat niemand ervan wilde! Zal er
na de oorlog weer opnieuw een burgerwacht ingericht worden? Er zijn zoveel andere
dingen nog die nu, met de oorlog, hun proef hebben onderstaan... en te licht bevonden
werden!
't Is nu drie maanden dat de oorlog duurt en 't geen eerst op drie weken moest
eindigen, ziet er nog niet uit om gauw gedaan te zijn! Vrede is een mooi ding, dat
ondervindt men nu.
Is het geen heerlijke tijd alswanneer de minste gebeurtenis van het dagelijkse leven,
belangrijk genoeg is en waarde genoeg oplevert om aangetekend te worden! Zodat
iedere gewone burger of landman - late varen1 dezen die de strijd meemaken! - met
goed gevolg een lezenswaardig gedenkboek zou kunnen schrijven! Rampen en ellende
en de vre-

1

late varen: om niet te spreken van
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selijke vernieling zelfs wordt iets grandioos waarbij men huivert, niet van vrees maar
van een verrukkelijke aandoening die geen mens te voren kende of ondervonden
had.
De waardeverhoudingen van 't geen we 't Leven noemen zijn omgekeerd; al de
bijhorigheden zijn eraf en we voelen het nu alleen nog in zijn elementaire vorm. Het
grootse der gebeurtenissen heeft al het andere klein gemaakt en we voelen onszelf
en al het menselijke, als ijdele kafblaadjes1 in een wervelwind, voor de vreselijke
adem van het Noodlot weggeblazen.

<november 1914>
1 november 1914.
Een mens moet zich echter kunnen schikken in alle omstandigheden en mens zien
te blijven. 't Geen daar veel kan toe helpen is: tijd en een beetje goede wil! Men moet
zich kunnen overtuigen dat de toestanden waarin men leeft, een zekere tijd zullen
duren - anders is 't de moeite niet waard zich er in te schikken; intussen verveelt men
zich in doelloos en ongeduldig wachten naar verandering. Er moet ook goede wil
zijn, want de mens is van nature geneigd om bij de minste stoornis te gaan treuren,
de moed te laten vallen en met een zeker leedvermaak, zijn toestand nog erger in te
zien dan hij is! Men heeft het gelijk men het opneemt en 't voordeligste is: het in de
goede zin op te nemen - te vergeten, niet te denken 't geen men verloren heeft of
gewend was, en hoe het had kunnen zijn als dit en dat niet ware voorgevallen.
Een maand reeds ben ik nu kluizenaar; 't is te zeggen dat ik 't gezelschap van vrouw
en kinderen missen moet - zelfs niet weet waar zij zich bevinden en over geen enkel
middel beschikken kan om er schriftelijk mede in betrekking te geraken! - dat ik
moedermens alleen mijn huis bewoon, afgezonderd, ver van alle mensen, in de
onzekerheid van 't geen er alle dagen gebeuren kan; met de winter aan de deur en 't
vooruitzicht dat ik hier nog weken en maanden kan alleen zitten! 't Is dus meer dan
nodig om mijn leven in te richten dat het verdragelijk wordt en de verveling er

1

kafblaadjes: stukjes zaadhulsel (uit het kaf: afval van gedorsen graan)
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de grote rol niet speelt. 't Beste daartoe is zeker wel een dagorde vaststellen - iets als
een levensregel, waarbij al de uren van de dag vervuld zijn, om alzo geen kans te
laten aan de verveling binnen te sluipen.
In gewone, normale tijden wordt het leven vervuld door ernstige bezigheid, 't geen
men werken noemt en dan is de tijd het kostelijkste - men heeft er altijd te kort! Nu
echter, dat er geen ernstige bezigheid meer bestaat, buiten malkaar te doden, is er
voor alwie daar niet aan meedoet, tijd te veel. De eerste grondregel dus van mijn
levensplan, moet zijn: de tijd te doden! ('t Geen toch onschuldiger is dan zijn
evennaaste te doden?!) 't Geschikste middel daartoe zal zijn: zoveel mogelijk... slapen.
Elk uur dat men in slaap - dus in volle onbewustheid doorbrengt - is zuivere winst
op de rekening! Ik ga mij dus inrichten om zo gauw mogelijk te bed te gaan en er zo
laat mogelijk uit te komen; op die wijze kan men elke dag enige uren wegsmokkelen.
Maar aan alles is er mate en perk en wel bijzonderlijk aan de slaap! De eerste dagen
kan men wel zichzelf bedriegen, maar 't komt gauw uit dat iemand die gewend is te
middernacht onder te gaan, aan geen slapen moet denken als hij zich om acht uur
neerstrekt en dan nog wel bijzonderlijk als men er tot acht uur 's morgens heeft
ingelegen en heel de dag als een mossel heeft gevegeteerd! Zo ondervindt men 1o
dat men in de maat moet blijven; 2o dat men de middelen moet gebruiken om te
bekomen 't geen er aan ontbreekt. En in 't onderhavig geval liggen de middelen voor
de hand: die slapen wil moet afgewrocht1, vermoeid zijn -werken dus, - lastige arbeid,
buitenlucht, beweging, enz...
Ik heb mezelf opgedraaid2 dat ik hier op mijn eentje, de Overwintering op
Nova-Zembla ga maken - iets wat op zijn minst zes maanden duren kan. Die
overtuiging zal dus beletten het gezeur om beschouwingen te maken over de tijd die
in verveling voorbij is en 't gezeur om de dagen te gaan tellen die nog komen moeten.
We werken dus van eerstenaf met ronde cijfers en als besluit staat er vast: is de
toestand na de zes maanden niet veranderd, dan laat ik het boeltje staan en trek er
vanonder! Met zulk een voornemen
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afgewrocht: moegewerkt
opgedraaid: wijsgemaakt
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als einde van een tijdperk, kan men beter bestand blijven tegen 't invreten van het
roest der verveling. Dat is ten andere de tactiek die wij gebruikten op school: de
eerste dag na 't verlof, hadden we 't nieuw verlof in 't oog als een lichtbaak! al 't
andere telde niet meer.
En nu de dagorde. Ik slaap zolang als 't kan en sta op als 't goed en helder dag is
en de honger begint te kwellen, en 't geweten me vermaant dat de huisdieren ook een
maag en gevoelen hebben en naar mij wachten. Mijn eerste werk dus, is de hond, de
katten, de hoenders en de konijnen voederen; daarna denk ik aan mijn eigen ontbijt.
Daarbinst ben ik al aan 't nadenken welk werk er 't meest nodig gedaan is of wat er
't best toe schikt - wind en weer komen daarbij meest in aanmerking, omdat 't ene
binnen en 't andere buiten moet geschieden. Er zijn namelijk, in dees tijdstip, bomen
te verplanten, te snoeien; in de tuin is er te spitten, er is brandhout te kappen1, bomen
te vellen... en in de timmerwinkel ook is er altijd iets te verrichten - te veel bezigheid
dus en keus in overvloed! 't Geen ik echter 't liefst doe en nu vooral de voorkeur
heeft, is hout kappen - hele bomen kleinmaken tot brandhout. Daaraan namelijk kan
men zijn volle macht loslaten; met de zware kliefhamer op de stalen weggen2 slaan
en de grote bijl zwaaien, daarvan bekomt men na een tijd, die losheid in de leden die
't rusten zo deugdelijk maakt; en tevens heeft men de voldoening te zien dat men iets
nuttigs heeft verricht - 't is iets als 't gevoel van een schone overwinning door 't slaan
met felle wapenen verkregen op de brute materie. Dat zelfde genot moet eigen geweest
zijn aan de primitieve mens die op de oorspronkelijke manier in zijn eigen onderhoud
moest voorzien.
De lichamelijke arbeid wordt doorgedreven tot de middag. Intussen is het
werkmeisje op 't toneel verschenen - dat de keuken verbeeldt! - en heeft zij voor 't
eten gezorgd, dat we samen, zonder plichtpleging, aan dezelfde tafel verorberen. In
't begin wekte mij dat 't meest weerzin met een ondergeschikte persoon te moeten
omgaan. Nog liever gans alleen dan met iemand waarmede men niet op dezelfde
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voet staat. Ik heb er me nu ook al in geschikt en ik heb er niets over te klagen - het
werkmeisje was het huis gewend, verricht haar bezigheid in alle eenvoud goed - voor
zoveel ik erover oordelen kan - en ze is hier, als voorbijgaande verschijning, enkel
rond de middag, een paar uren in huis. Haar rol blijft dus heel bescheiden en op die
manier is alles net onderhouden en ontga ik die slordigheid die u 't gevoel geeft een
oude jonkman1 of vervallen weduwnaar te zijn. Door de tussenkomst van het
werkmeisje blijf ik ook enigzsins in betrek2 met de wereld - al is 't geen men hier
door wereld verstaat eigenlijk maar het dorp! Zij brengt mij geregeld, elke dag het
nieuws van de oorlog, gelijk het hier onder de mensen verteld wordt, met al 't geen
er rond gebeurt. 't Ware zelfs de moeite waard daar afzonderlijk boek van te houden,
maar om de voorvallen in al hun sappigheid te genieten, moet men de mensen en
figuren kennen met wie de dingen voorvallen. Over die Vliegende Maandag, bij
voorbeeld, komen nog altijd ongelooflijk gekke gebeurtenissen aan de dag. Ik word
alzo op de hoogte gehouden der geringste voorvallen die met de oorlog in betrek
staan en ik heb er lust in gekregen te horen praten, te meer dat er van al 't geen nu
gebeurt, bijna niets meer banaal te noemen is! Uit 't geen ik verneem kan ik
bijzonderlijk opmaken: de nood bij de mensen naar nieuws over de toestand en waar
het eigenlijk gegronde nieuws ontbreekt, de drang tot fabulieren3 die de
onwaarschijnlijkste dingen vastgrijpt en 't onderscheid erbij verloren geraakt tussen
't mogelijke en 't onmogelijke!
Na de middag is 't, que je me retire dans mes appartements! In mijn eigenlijke
werkkamer, waar ik vroeger ook altijd alleen was, gevoel ik 't minst mijn
vereenzaming; daar ook kan ik 't best vergeten dat het oorlog is of dat de oorlog me
iets onaangenaams heeft medegebracht! Daar er aan eigenlijk werk - aan schrijven
- niet te denken valt, houd ik me bezig met lezen. In 't begin had ik me voorgenomen
grote Gesamt-Werke aan te pakken: Goethe, Balzac, Shakespeare; een nieuwe taal
aan te leren of een spe-
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jonkman: vrijgezel
betrek; betrekking, contact
fabulieren: verdichten, verzinnen
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cialiteit: kunstgeschiedenis, natuurkunde of andere dingen van wetenschappelijke
aard. 't Eerste heb ik laten steken, omdat ik er niet toe gesteld scheen me in één en
dezelfde auteur te verdiepen of werken van lange adem te verorberen; het tweede en
derde heb ik niet kunnen uitvoeren omdat ik de nodige boeken niet aan de hand had
en in de onmogelijkheid was er me nieuwe aan te schaffen en ook bijzonderlijk omdat
de nodige rust ontbreekt iets ernstigs te beginnen, omdat men geen dag zeker is
ongestoord te kunnen doorwerken, en de aandacht op andere wegen ronddoolt. Ik
heb dan maar de boeken genomen op goed geluk en wel meest deze die ik anders
nooit zou bezien hebben, buiten het oorlogsregiem! Eindelijk heb ik nog meest
genoegen gevonden met de lectuur te hernemen die me 't meest bekoord en begoocheld
had in mijn eerste jeugd. Oude romantische verhalen, kinderboeken, die ik herlees,
niet om de inhoud, maar om de impressie te ondergaan van de geestestoestand waarin
ik mij bevond toen ik voor 't eerst met die dingen kennis miek!
Tegen valavond loop ik op mijn kloefen1, mijn boulevard eens langs, meer om
mijn hond 't genoegen van de vrije loop te bezorgen dan om mijn eigen genot van
de wandeling. Want bij 't wandelen komen 't meest de dingen in de geest waaraan
men beter doet niet te denken. Daarop volgt het akeligste moment van heel de dag:
licht opsteken (en welk licht?!) en in haast een elementair souper verorberen dat ik
zelf bereiden, op- en afdienen moet in een verlaten, ongezellige keuken. Gelukkig
is dat gauw doorgemaakt en eens dat ik weer in de atmosfeer van mijn eigen kamer
ben, kom ik weer op mijn positieve. Als er de davering niet is van 't kanon, wordt
het er zo stil alsof de wereld niet meer bestond en ik er heel alleen ben overgebleven.
De stemming wordt daardoor ook gewekt om ernstiger lectuur te genieten en te
voldoen aan de raadgeving van 'k weet niet meer welke auteur, die als stelregel had
aangenomen, geen enkele dag te laten voorbijgaan, zonder, al ware 't maar een
bladzijde te schrijven! In 't begin is het soms lastig, maar nu dat de vorm er zich
wonderwel toe schikt, en die

1

kloefen: klompen
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bladzijde te vullen is met 't geen er binst1 de dag gebeurde of niet gebeurde, wordt
het een noodzakelijkheid waaraan men vanzelfs voldoet, juist gelijk de mensen die
gewend zijn 's avonds eer ze slapen gaan, hun geweten te onderzoeken...
Dan ook brengt mijn geweten me de vermaning te binnen dat het baldadigheid is
zonder dringende noodzakelijkheid langer het kostelijke licht te vermorsen2 en dat
het beter ware in 't donker te gaan liggen dan hier een overdreven weelde aan petrool
te genieten, en 't bevel van onze Duitse overheid zo schandelijk te overtreden, die
gebiedt dat men van af zeven uur in 't donker zou leven! Gelukkig Ingooigem waar
die wetten minder streng worden toegepast dan in de grote steden! Maar dat is dan
ook hun straf om al het licht dat ze voortijds, nachten door, vermoost3 hadden, zodat
het er op leek dat ze de nacht in dag herscheppen wilden! Denk maar eens hoe die
lustige Brusselaars daar nu zitten, zij die zo gewend waren hun eigen vrije wegen te
gaan en gezellig onder elkaar hun Faro of Lambic te drinken! Al dingen die ik me
toch niet ontwennen moet. De eenzaamheid van een verlaten huis schrikt me niet af,
integendeel. In 't donker onder de dekens wordt het eerst gezellig, men kan zich daar
de toestanden wegdenken en er vrij los op fantaseren; - daar ontspinnen zich alle
mogelijke gebeurtenissen en avonturen die de aandoening en de beroering brengen
in 't gemoed alsof het gedroomde zich in werkelijkheid afspeelde. Hier ontstaat en
keert telkens onder andere vorm terug, het verlangen en de begeerte naar bewogen
toestanden. Het begint meestal: dat ik door naamloze brieven ben aangeklaagd bij
de Duitse overheid die dan huiszoeking komt doen en wapens ontdekt of verboden
papieren en het eindigt, na allerhande peripetieën, met gevangenschap in een Duitse
versterking! Het is te gek, maar ik kan er niet aan weerstaan - heel diep in mijn
binnenste huist die begeerte om er in werkelijkheid eens in te vliegen. Daarna geef
ik me eindelijk over in de handen van de Heer en 's morgens ontwaak ik met 't gedacht
dat er weer niets gebeurd is en een nieuwe dag begint.
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binst: gedurende
vermorsen: verspillen
vermoost: verspild
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Al wordt men aan zulke levensregel gewend, toch zijn er dingen die men altijd met
dezelfde tegenzin hergaat. 't Geen mij altijd even onaangenaam blijft, is 't opstaan
en 't slapengaan. Het ontstemt me telkens in een dood en uitgestorven huis, de eerste
te moeten zijn om er 't leven in gang te steken. En even onaangenaam is het om 's
avonds een huis aan de dood over te leveren en er alleen levend in te blijven!
Er zijn nog andere onaangename dingen meer, maar nu word ik gewaar, dat ik een
autobiografie aan 't schrijven ben in plaats aantekeningen te maken over 't geen met
de oorlog in betrekking staat.
't Is dus Allerheiligen vandaag, met 't prachtigste zomerweer dat men dromen kan.
Ware 't niet van de ‘dorre bladeren’ die 't symbool zijn van deze feestdag, men zou
zich in de lente wanen! Niets in alle geval van 't geen aan een klassieke Allerheiligen
doet denken; - geen akelige mist, geen rouwkoude of smuikregen1... De zonnigheid
ligt gespreid over rijke herfstkleuren! In de kerk gaat alles zijn gewone gang, buiten2
dat er niet geklept of geluid wordt met de klokken en dat de tierelantijntjes die de
koster uitvoert op zijn orgel, vreselijk buiten de stemming vallen. Het kanon davert
door de lucht; tegen de middag echter verdoffen de slagen. Verder niets tenzij de
volstrekte eenzaamheid. Ik wandel hier in 't aards paradijs gelijk Adam voor de
schepping van Eva!

2 november.
Zelfde heerlijk zonnelicht, - de streek gelijkt een chromo3 in de hevigste tonaard
uitgevoerd.
Bij heel die stille pracht gaat het geluid der kanonslagen als een feestdonder - men
kan zich niet inbeelden dat er ergens op de wereld onverzoenlijke gramschap heerst.
Om de begoocheling te volledigen, hoor ik daar heel in de verte, het tingelen van
een beiaard - drie zilveren klokjes die samen onderling hun trippelende zang uitvoeren.
't Doet aan als een sprookje wanneer men sedert veertien
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smuikregen: motregen
buiten: behalve
chromo: chromolithografie, afbeelding in kleurensteendruk
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dagen nergens een klok meer gehoord heeft. Zou de pastor van Heestert de stilte beu
geworden zijn en maar tegen verbod en oorlog in, de klokken laten bengelen met
Allerzielen?! 't Lijkt een voorbarige verkondiging van de vrede! Als het nu eens waar
was! Hoeveel miljoenen mensen zouden die boodschap met gejubel ontvangen; hoe zoude het rondvliegen als een toverwoord waarbij alle rampen een einde nemen
en 't gewone leven hernomen wordt. Deze avond schijnt de volle maan aan de heldere
hemel, zo onberoerlijk hoog boven het gepoer1 der mensen en het gebas2 van 't kanon
is als 't gerucht van een nietig hondje, dat zijn stupiede gramschap op zijn eigen
schaduw staat uit te werken.

3 november.
Altijd maar schieten al heviger en naderbij. De mensen echter hebben het dreigend
gevaar wat vergeten, voor de vrees van de hongersnood. Iedereen tracht zijn voorraad
op te bergen met zorg voor later. De hemel blijft rein en vol zonnigheid over heel de
streek. Het uitzicht is prachtig. Mochten deze velden hier gespaard blijven, we zouden
het als een uitverkoren genade mogen aanzien. De streek van Limburg en Brabant,
waar de verwoesting begonnen is, ligt nu verlaten; daar hoort men zelfs 't gedreun
van 't kanon niet meer en men is er misschien reeds aan 't opruimen en 't herbouwen?
Nu is men de verwoesting aan 't voltrekken in de uiterste westhoek van 't land, waar
men zich 't best veilig voelde en wij liggen hier nu tussenin, met ons streepje grond,
't enige van België dat nog ongedeerd bleef. Wat zal het worden? Alles ademt er nog
de schone rust, maar ginder tegen de einder, van 't uiterste zuiden tot 't hoge
noordwesten hangt er iets als een wolkenbank, waaruit de vernieling kan neervallen;
- wij zien er niets van, maar we raden het in onze onmiddellijke nabijheid - iets als
een zee, zonder dijk of duinen, zodat het geweld hier 't allen stonde met springvloed,
over onze hoofden kan zwalpen en alles plat slaan, verwoesten en herschapen3 tot
een wildernis.
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gepoer: klein gedoe, gescharrel
gebas: geblaf
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Intussen blijven wij aan onze kleine bezigheden alsof er geen gevaar bestond, omtrent
gelijk de lieden van Messina die hun hutten bouwen op de helling van de vuurberg
met 't gedacht dat 't geweld onder hun voeten voor eeuwig in slaap zal blijven en
nooit meer losbarsten. 't Is een hoedanigheid der menselijke natuur dat
aanpassingsvermogen, of liever 't is het leven zelf dat al maar door zijn wetten
doordrijft en wil uitgevoerd zien tot in de minste kleinigheid - tot op 't laatste ogenblik
dat het uit is gedoofd. En 't is best ook, want de dagen gaan en we weten niet wanneer
en of er ooit een fatale ontknoping komt. Bij de mensen bestaat dan ook nog altijd
de nood aan lustigheid en door al de angsten heen, blijft men er op gesteld, eens
hartelijk te lachen. Men hoeft enkel maar de praatjes na te gaan die de ronde doen
en gedurig door andere vervangen worden. Nu moet alles natuurlijk in betrek blijven
met de oorlog en. loopt het bijzonderlijk, evenals in de verdoken tijd1, over verborgen
schatten en dergelijke. Te Rumbeke was er een gierig baaske2 die had zijn geld
gedolven waar niemand het vinden zou. In zijn tuin had hij een put gemaakt en nadat
alles er goed was ingestopt, had hij er parei3 boven geplant. Nu komen de Duitsers,
die moeten soep maken, zien de parei en... vinden er de ponke4 met 't geld onder
steken! Een gebuur had zijn waarden even zorgvuldig onder de grond gedoken maar
deze krijgt een 200 lijken te begraven in zijn tuin en 't eerste dat de militaire
grafmakers ontdekken is een pot met geld! Geld zit er overal in de grond en 't is niet
te verwonderen dat de Ulanen er op geslepen zijn om met hun lansen de bodem te
doorsteken als ze naar verborgen schatten willen zoeken! De mensen doen het elkander
na en elk volgens eigen inzicht en vermogen van geest, wil de slimste zijn om zijn
waarden in veiligheid te brengen; en daar men vooral vreest voor brand en geschut,
blijft er niets in veiligheid of

1
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verdoken tijd: in het algemeen: oorlogstijd, met bezetting door vreemde soldaten; in het
bijzonder: de eerste jaren van de Franse bezetting (1792-1802), toen er veel opeisingen
gebeurden en de priesters die weigerden de republikeinse eed af te leggen, verplicht waren
‘verdoken’ (verborgen) te leven, wilden ze niet aangehouden en verbannen worden
baaske: baasje, kereltje
parei: porei, prei
ponke: schat
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't moet onder de grond. Te Dadizele was een boerin (men noemt haar met naam en
toenaam) die verzuimd had haar geld te verbergen. Opeens komen de Duitsers de
dreef van 't hof ingereden. Zij neemt al haar geld in haar voorschoot en loopt ermede
waar zij een geschikte plaats wist in 't ovenbuur1. Te laat echter, zij komt de soldaten
in 't gemoet2 die moeten ingekwartierd worden. - ‘Halt!’ roept de hoofdman tot zijn
volk en de boerin die de geaspireerde h-klank niet gewend is, verstaat dat de overheid
‘Gald’ eist, werpt heel de inhoud van haar voorschoot, rinkelend voor de voeten van
de hoofdman. - ‘Dààr’, zegt ze, ‘daar is geld!’ en ze vlucht ijlings in huis en grendelt
de deur achter zich toe. Of de Duitsers verbluft stonden! Zij hebben al de moeite
gehad om in huis te geraken en de verschrikte boerin wijs te maken dat het niet om
geld was dat ze kwamen, maar wel om eten en slaping.
Heel de dag door bulderen honderden kanonnen, zodat heel de hemel door 't geluid
is vervuld en de grond ervan davert. Het moet een uiterste poging zijn, het loslaten
van al het geweld, het inspannen van al de krachten om door te breken. Laat in de
avond staakt het geweld en een enkel kanon laat bij pozen zijn zware stem dreunen
door de stilte. Het gelijkt op het grommen van een vervaarlijk monster dat ginder de
wacht houdt, terwijl de vermoeide krijgers hun rust nemen en men de doden begraaft
die in de dag gesneuveld zijn.

4 november.
- En 't nieuws van de oorlog? vraag ik aan het jongentje dat me elke morgen de melk
brengt voor mijn ontbijt.
- Ze vluchten, meneer! zegt het mannetje en zijn ogen stralen van blijdschap.
- Hoe, ze vluchten? Wie vlucht er?
- De Duitsers! Gister zijn er aan Sterhoek 15 treinen gereden met 400 wagens, al
vol soldaten en van de nacht ook en heel de uchtend3 ook...
- Ja, 't is daarom dat ze niet schieten vandaag?
- Z'en hebben geen poer4 meer!
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't Gerucht gaat inderdaad dat 't leger wegtrekt op de spoorlijn Kortrijk-Gent en
Kortrijk-Brussel; men spreekt van schromelijke verliezen; 'k wilde dat 't waar was,
maar eraan geloven?... Een ding toch: in de nacht is 't kanon opgehouden en heel de
morgen is het zo stil, maar zo ongewoon stil, dat de mensen malkaar1 bezien met de
vraag: zou het nu waarlijk gedaan zijn? De wind zelf is gaan liggen en de lucht hangt
vol diafane wolkensluiers waar 't zilver van de zon op klatert - het lijkt een eerste
paasdag, zo zoel is 't en zo plechtig feestelijk de atmosfeer. Heel de voormiddag lang
houden de mensen de oren gespitst; tegen de noen2 echter vernemen de fijnsten eerst
een dommeling3, lager in 't westen, in de richting van Rijsel. Waar 't gister echter hel
en duivels braakte4, is er niets, geen gerucht5 te vernemen. De dorpelingen die in alle
grote dingen ook grote en radicale oplossingen verwachten, geloven aan een
cataclysme, aan een algemene aftocht of vlucht en verklaren de vrede reeds getekend
en de oorlog gedaan.
Na de noen echter herneemt het kanonvuur geweldiger dan ooit. Het begint te
regenen en het regent voort - een lamme, lauwe regen, stil en aanhoudend gelijk het
regenen kan in de herfst en met de regen komt ook de weemoed weer op en drukt de
eenzaamheid als een last en men verliest alle moed en hoop op een uitkomst. Men
kan anders niets doen dan uitstaren en luisteren naar de regen die druppelt op de
droge bladeren...

5 november.
Tegen alle verwachting is 't weer opgeklaard in stille zonnigheid. Het schieten
herneemt geweldiger dan ooit - 't is een bommelen alsof de wereld erbij in stukken
vloog. Verliezen de Duitsers 't zal niet zijn omdat ze te weinig geschoten hebben!
Vandaag ontmoette ik het vrouwtje die wacht naar nieuws van haar zoon. - ‘Wel,
God, elke scheut6 is een slag in mijn hart!’ roept zij uit en ze weent erbij. Korts daarop
spreek ik een oude jager en deze weent omdat hij voor 't eerst sedert vijftig jaren niet
uitgaan mag
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malkaar: elkaar
noen: middag
dommeling: gerommel
hel en duivels braakte: er geweldig toeging, al lawaai en vlammen was
gerucht: geluid, lawaai
scheut: schot
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op jacht. Hij wijst me de fazanten die rondlopen over 't veld als in een warande. Bij
die twee mensen is 't verdriet om 't even gemeend, bij 't vrouwke echter is het
misschien meer gewettigd...
Een hele tijd gelijkt het kanonvuur iets als de drieslag van zware hamers op de
hanebilk1 in een smidse, waar reusachtige wagenwielen zouden gesmeed worden!
Of ook nog aan 't gerucht van een olieslagerij of 't stampkot2 waar de zware hefbomen
door het tandwiel in de hoogte geslingerd, holderdebolder hun beurt krijgen en
neerbonzen op de weggen. Maar laat in de avond wordt het grandioos, twee zware
kanonnen blijven aan 't woord en overhand3 puft hun machtig geluid met een davering
die heel de nachtruimte vervult. Het lijkt de dialoog van Leviathan met Behemoth,
monsters uit Jobs tijd, die de lotgevallen van de aardbodem aan 't beslissen zijn. En
daarover hangt de zilveren manesching4 en staan de bomen verlicht in gele herfstdos5,
met gouden loof6 om hun hoofd, als een in toverwoud van koning Klingsor7...

6 november.
Zware treinen stomen over de baan van Kortrijk naar Brussel, hier door 't veld,
geladen met paarden, materiaal en soldaten. Bij een boer in 't gebuurte wordt een
stier opgeëist door de soldaten die te Vichte verblijven. Te Deerlijk vordert men
paarden op voor 't leger. Ik heb een dagblad gekregen waarin vermeld staat dat het
front loopt over een lengte van 660 kilometer. Van Nieuwpoort over Ieper,
Armentières, Arras, Compiègne tot Verdun en de Zwitserse grens. Turkije vecht met
Duitsland. De impressie door zulk nieuws teweeg gebracht is: dat men zich nog in
lange tijd aan geen oplossing moet verwachten. De Duitsers willen naar Calais en
de Engelsen leggen8 hen de weg af -geen van beiden komen vooruit. In Kortrijk
hebben de Fransen bommen laten vallen - de statie was bedoeld, maar
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hanebilk: aambeeld
stampkot: oliemolen (waarin olie uit lijn- en raapzaad wordt geperst)
overhand: om beurten
manesching: maneschijn
herfstdos: herfsttooi
loof: bladeren
Klingsor: tovenaar die optreedt in het middelhoogduitse episch werk ‘Der Wartburgkrieg’
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inplaats kwamen de bommen terecht op de vlasmarkt waar een tiental burgers werden
gedood en rond de dertig gekwetst. Toen de Duitsers bommen wierpen op Antwerpen
en Oostende waren er geen scheldwoorden genoeg om die laffe en barbaarse daad
te schandvlekken, - hoe zal onze pers die daad nu verrechtvaardigen?
Met 't kanongeschut gaat het nu alle dagen regelmatig gelijk: in de morgen
volkomen stilte; tegen de middag beginnen enige doffe slagen die dan crescendo
verdapperen en verzwaren en in alle hevigheid aangroeien tot tegen de avond. Dan
blijven er nog een paar stukken nadreunen, soms heel de nacht door - dat zijn de
wachtposten, zeggen de mensen. 't Is alsof de lucht eerst moest gesatureerd worden
en doordaverd met trillingen eer 't geluid tot hier aankomt. Ofwel houdt de mist de
trillingen tegen tot de zon de lucht heeft opgeklaard - ofwel begint men 's morgens
't vuur aan de verste kant van 't front om beurtsgewijs de stukken in werking te
brengen die nader in onze richting staan. Een fysicus zou ons daarover wel inlichtingen
kunnen geven. 't Geen de mensen nog veel minder begrijpen, 't is dat men altijd maar
hele troepen wegvoert en dat er altijd voort gevochten wordt!

7 november.
't Nieuws wordt hier verspreid dat er Duitse soldaten aangekomen zijn te Dottignies,
St. Genois, Moen, Heestert, Avelgem, Zwevegem... De aftocht die begint?

8 november.
Zware mist. Er wordt enkel geschoten rond de middag. Er is nog altijd gelegenheid
om 't gevoel van vaderlandsliefde na te gaan bij de mensen, - nog alle dagen hoort
men de bewering van het boerke herhalen: om de Duitsers diep in Frankrijk te zien
trekken liever dan dat wij ze hier op de hals krijgen! 't Nationale bewustzijn steekt
er bij ons mannen niet diep in; onlangs hoorde ik er nog een die zijn minachting uitte
over de strijdenden in 't algemeen: is 't niet zot, zegde hij, dat die mensen ginder
malkaar staan uit te moorden alleenlijk1 omdat hun uniform verschilt?! En al

1

alleenlijk: enkel maar
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dat kostelijk goeds1 dat aan de hals gebracht2 wordt!!! Natuurmensen voelen heel
instinctief de weerzin en het absurde van de oorlog; ze zien er dan ook enkel 't
uitwerksel3 van en denken niet aan 't ingewikkelde van de oorzaak; in hun geest
echter, waar de eenvoudige rechtschapenheid de bovenhand houdt in de redenering,
kan er geen oorzaak gelijk dewelke, de gruwelen van een oorlog wettigen.
Van op de predikstoel wordt ons nu herhaaldelijk voorgehouden dat de oorlog een
straf is die God ons overzendt om al de ongebondenheid in de zeden, de overdadige
drift naar plezieren en naar geld... en dat we die straffen enkel kunnen afwenden door
boetveerdigheid en gebed. Een man die met mij huiswaarts keert, maakt de bemerking:
dat God die straffen zo slecht bedeelt onder de mensen! Ik heb drie zonen bij 't leger,
zegt hij, die misschien reeds dood zijn; de Duitsers hebben mijn koe gestolen en 'k
weet niet wat ik vrouw en kinders ga in de mond te eten geven deze winter; maar
nog veel minder weet ik waarom God het me overzendt, want 't is heel mijn leven
lang dat ik boetveerdigheid doe uit armoede en 'k en heb nooit een kind kwaad
gedaan!
Veel pastors lappen4 hun sermoen af gelijk een stuk retoriek en zijn alleen
bekommerd om het succes van welsprekendheid te bekomen in plaats van als mens
te spreken tot mensen, in alle gemoedelijkheid. Waar, om Godswil, kan het nu te pas
komen om van straffen Gods en van boetveerdigheid te spreken aan eenvoudige,
brave mensen die hun zonen hebben moeten leveren en nu nog ontnomen worden 't
schamele bezit waarvan ze moeten leven!? Men kan van straffen spreken om iemand
te verdreigen en hem alzo tot inkeer te brengen; maar van straffen spreken als een
wraak van God om bedreven kwaad, terwijl men onder 't leed en 't ongeluk te zuchten
zit, dat is God uitgeven als een onbarmhartige dwingeland inplaats van een algoede
Vader. En waar moeten de mensen dan hun troost gaan zoeken, zij die geen andere
toevlucht kennen dan de gods-
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dienst?! Een pastor van 't omliggende doet het nog beter en neemt de rol aan van
Jonas bij de Ninivieten! Hij voorzegt namelijk welke steden er aangeschreven staan
om verdelgd te worden in deze oorlog, uit straf van het verderf. Oostende en Brussel
staan op de lijst, - Antwerpen heeft alreeds het lot onderstaan1. Zeker is 't dat veel
pastors, al gaan ze ook jaren op jaren2 met mensen om, een volledig gemis hebben
aan doorzicht en de eerste jota niet kennen van 't geen men noemt volkspsychologie.
Zij zijn ofwel te eenvoudig van geest ofwel te verwaand en op hun gezag gesteld.
Al 't geen ze willen bekomen is, door dreigen de vrees aanjagen opdat de mensen
veel ter kerk zouden komen, en alles gewillig zouden volbrengen 't geen hun
voorgehouden wordt. Waarom toch altijd vergeten dat greintje menselijkheid en
altijd te willen wegmoffelen dat we in betrek staan, van oorzaak naar uitwerksel, met
de ons omgevende natuur en 't midden waarin wij leven? Tijden van welstand zijn
tijden van weelde en veel geld brengt veel verteer. De mensen van nu zijn de mensen
niet van honderd jaar geleden en de priesters al evenmin als de burgers, richten hun
levenswijze niet meer naar die van onze voorvaderen!
Maar is dat wel een reden om hier onder de plattelandsbevolking te komen spreken
van weelde? en wie gaat er zich hier te buiten aan overdadige lusten? Waarom niet
eerlijk de toestanden blootleggen gelijk ze zijn, of ten minste in alle deemoed
bekennen dat we er allen gelijk aan onderhevig waren en niemand de weelde verstootte
als zijnde van de duivel? Stond alles, tot de godsdienst toe, niet in het teken van 't
plezier? De priesters zelf, zowel als iemand, lieten zich meegaan onder de invloed
der heersende zeden, zodanig dat weelde en comfort bij het ambt scheen te horen en
er geen soort vermaak was of liefhebberij waar zij niet aan deelnamen! De godsvrucht
ook had er een andere vorm door gekregen en 't geen vroeger in stille ingekeerdheid,
geoefend werd, moest nu met groot vertoon en staatsie aan de dag komen. De
bedevaarten werden in

1
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het lot onderstaan: het noodlot ondergaan, zijn verdiende straf gekregen
jaren op jaren: sinds vele jaren
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plezierreizen herschapen en bij de confessionnele congressen en vergaderingen werd
er meer aan 't genot en de gezelligheid gedacht dan aan de boetvaardigheid! Ten
andere, het staat niet goed aan een welgedane1, hoogbloedige2 persoon, die zelf alle
genoegens neemt van luxe en comfort, om nu de boetprediker af te geven3 en een
toon aan te slaan alsof hij zelf te beschikken had over de straffende arm van
God-de-Vader!

9 november.
Nu de mist alles toegedekt houdt, voelt men de vereenzaming nog sterker. Ik zit hier
als een St. Jan op Patmos met dit verschil dat ik geen Apocalypsis maar enkel een
dagboek aan 't schrijven ben. Geërgerd voel ik me omdat er van al het grandioze dat
nu hier in de omstreek4 gebeurt, niets tot hier doorbreekt en dat men het moet laten
voorbijgaan zonder er iets van te zien - wij moeten ons tevreden stellen met wat
gedruis in de lucht!... Andere verbinding met de wereld door post, daar denkt men
niet meer aan. 't Is of er nooit briefdragers bestaan hadden en een omslag met
postzegels is iets als een anachronisme geworden! De enige, moderne(?), manier om
brieven besteld te krijgen in binnen- en buitenland, geschiedt door de mosselmannen!
Aan de Hollandse grens, waar zij hun mosselen opladen, nemen zij ook de brieven
mede van vluchtelingen en geïnterneerde soldaten en over hun tocht in België leveren
zij dan de boodschappen af en nemen er nieuwe mede! 't Gaat heel langzaam. Dat
brengt mij op de inval het ook eens te wagen een brief mede te geven die misschien
mijn vrouw zou bereiken in geval zij in Holland is. Het zal heel ingewikkeld zijn en
moeite kosten, maar in dees tijden heeft dat ook zijn aangenaamheid. Ik moet beginnen
met de brief naar Avelgem te dragen waar hij met de voerman, de donderdag van
elke week, mee wordt genomen naar Gent. Vandaar moet men iemand zien te vinden
die hem met de trein naar Terneuzen kan brengen. Nood zoekt middels en 't
verwondert me nu daar niet vroeger mede begonnen te
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welgedane: voldane, doorvoede
hoogbloedige: levenslustige, onstuimige
af te geven: zich uit te geven voor, op te treden als
omstreek: omgeving
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zijn - zo gemakkelijk of het is! Want wie weet krijg ik op de zelfde wijze geen brief
terug en wat ware 't nu niet als ik te weten kwam wààr vrouw en kinders zich bevinden
en hoe ze leven?! Buiten 't verlangen naar gebeurtenissen van die aard is er al niet
veel meer in 't leven - de ijlte1 begint te wegen en de werkeloosheid brengt met de
verveling nog 't verwijt om de doelloosheid waarmede men de dagen moet kapot
maken! 't Is iets als na een lange kermisweek als 't vrijdag wordt en 't nietsdoen begint
tegen te steken en men zoekt weer aan 't werk te komen.

10 november.
Gister en vandaag moeten de Duitsers hevig aangevallen hebben - zo fel wordt er
geschoten. De wind echter onderschept het gerucht van 't kanon, zodat we niets horen
tenzij een doffe rommeling als van een zware wagen die in aantocht is. Te Avelgem
zijn, sedert zaterdag een 200 Duitse soldaten ruiterij ingekwartierd. 't Zijn allen jonge,
flinke kerels, jolig en lustig, gesteld op hun goed voorkomen en 't schijnt een
paradetocht als ze naar het oefeningsplein rijden of ervan terugkeren. Hun verschijning
heeft iets als een feestelijke stemming verwekt onder de bevolking op de gemeente
en de Elzassers die eerder brave huisvaders gelijken en wat lomp in de botten2 staan,
hebben geen bekijks meer sedert de echte, martiale ruiters erbij gekomen zijn! De
meisjes vooral zijn ermede ingenomen en velen wankelen nog tussen vrees en begeerte
om door de vreemde, maar schone ruiters opgemerkt te worden. 't Is wonder hoe alle
uniform zulk een veroverende kracht heeft op de vrouw en nu eerst begrijp ik de
spreuk die er mijn grootvader op nahield, als hij beweerde dat: alwie jonge meisjes
bewaken moet, soldaten en priesters van zijn deur dient te verwijderen! Er wordt
gedanst en gefeest op de gemeente alsof het kermis ware. De meisjes en vrouwen
van de lichte soort, doen er zonder achterdocht aan mede - juist gelijk in de tijd van
Sodoma, toen men feest vierde en aan plezier dacht terwijl Noë reeds aan zijn Ark
timmerde en de regen neerviel voor de zondvloed! De anderen, die
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ijlte: leegte
botten: laarzen
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nog wat bedeesd zijn, zouden wel willen, maar ze houden zich voorlopig
verontwaardigd om de handelwijze van haar zusteren; - zij staan het spel aan te zien
en gebaren1 zich bang zogauw een soldaat haar beziet, maar inwendig wensen zij zo
vurig om toch maar, tegen wil, eens vastgepakt te worden, en alzo te weten wat het
zeggen wil: helegans2 bang te zijn! Het is een hoedanigheid eigen aan dat soort om
een overdreven schuchterheid voor te wenden en alzo in aanmerking te komen. Over
't algemeen is er ‘la pudeur’ nooit heel diep ingegroeid. Ik heb er namelijk gezien,
van die jonge vrouwen die van haar vrijheid gebruik mieken omdat... haar man bij
't leger is!... en maar hartelijk aan 't flirten zijn en zich niet schamen over straat te
lopen met een flinke Huzaar aan de arm! Wat wilt ge? 't Is de lichtzinnige, onbezonnen
aard van het ‘ewig Weibliche’ dat maar toegeeft aan de drang van het ogenblik. Bij
mijn schoonbroer zijn zeven van die ruiters ingekwartierd; - lustige kerels die
handtastelijk omgaan met de meid en zich thuis voelen in de keuken alsof ze er altijd
gewoond hadden en er geen meesters waren. Ze lachen en ze zingen ondereen en
schijnen voor heel andere redenen hier gekomen dan om te vechten en te doden!
Waar men de burgers alzo op vertrouwelijke voet met vijandelijke soldaten ziet
omgaan, denkt men niet meer aan oorlog of aan ijselijke tonelen die men ons verteld
heeft - het gelijkt een wederzijdse verbroedering die van de ene zijde tactloos
opgedrongen wordt en van de andere, goedwillig en zonder nadenken aanvaard.
Zulke toestanden zijn alleen mogelijk met een volk gelijk het onze, dat nooit in oorlog
geweest is en ik denk dat de latente afkeer en weerzin tegenover de Duitser eerst zal
ontstaan na de oorlog - als de vrees voor wraak en de druk der overmacht eens zal
geweken zijn!
Ik ben toch maar blij dat we 't op ons dorp zonder soldaten gedaan krijgen!
't Weer is grijs en killig en toch lacht mijn huisje mij tegen uit de verte. Nog nooit
scheen het mij zo schoon! Is 't misschien omdat het gedacht opkomt aan de mogelijk-
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gebaren zich bang: doen alsof ze bang zijn
helegans: helemaal
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heid dat het kan platgeschoten worden? Dat het eer een maand verder, misschien
niet meer zal bestaan? Zo schoon en vriendelijk het er langs buiten uitziet, zo doods
en eenzaam is 't binnen. Die treurigheid om 't gemis aan de gezelligheid van het
huiselijke leven, kan ik maar niet afwenden. Het overweegt1 mij als de voorbode van
iets ergers - 't is alsof 't geen nu eens geschonden werd, nooit meer zal te herstellen
zijn en vrouw en kinderen hier nooit meer zullen terugkeren; - 't geeft een gevoel
alsof er een ramp is geschied die voor altijd onmogelijk maakt dat 't vroegere leven
nog hernomen wordt. Ik kan me nu voorstellen en ik ondervind hoe mijn leven zou
worden, moest ik hier als een vrijgezel of weduwnaar voor altijd huishouden! Nu
weet ik proefondervindelijk hoe gemakkelijk men toegeven zou in zulke
omstandigheden, om maniak te worden en allerlei domme gewoonten aan te nemen.
Het eenvoudigste gebaar, bij de minste bezigheid, schijnt af te wijken van het
natuurlijke, zodat al 't geen men verricht zijn oprechte zin verloren heeft en
ondoelmatig blijkt. Men spreekt luidop om de klank van ons eigen stem te horen en
die klank schijnt vreemd alsof hij van een ander was; - 't is alsof men met 't verlies
van zijn huisgenoten, een deel en 't bijzonderste van zichzelf verloren had - dat ene
deel ligt verlamd en houdt op te leven. Nu kan ik me best voorstellen hoe 't met veel
pastors gaan moet die niets dan een stomme meid in huis hebben, en niemand anders
om aan te spreken en niets dan een lelijk ingrimmig2 schepsel waaraan zij hun ogen
klaren3 kunnen! Geen wonder dat er velen suf en eenhandig4 en... keeraafs5 worden!
Het leven van een mens in een huis alleen, heeft geen reden van bestaan, men moet
ofwel halfzot zijn of heilig om het te kunnen uithouden. Sedert ik hier zit als een
balling op eigen grond, komen alle slag rare6 dingen in mijn geest, waar ik vroeger
nooit aan dacht. Suggestie over gebeurlijkheden, en vermoedens over aanslagen,
moord, roverij, brand enz... 't Is niet omdat men met een weerloze vrouw en twee
schamele kinderen, minder
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overweegt mij: het drukt op mij
ingrimmig: zeer grimmig, nors
hun ogen klaren: hun ogen de kost geven
eenhandig: onhandelbaar en eenzelvig
keeraafs: dwars, koppig
alle slag rare dingen: allerlei vreemde zaken
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kans loopt zulke dingen te onderstaan, maar omdat men uit de gewone levenssfeer
gerukt is, wordt de gedachtenloop geschokt en gaat men nestelen in hoeken en kanten
met een lust en begeerte om zichzelf op angst en lafheid te betrappen. Integendeel,
waar men in gewone omstandigheden met zijn huisgenoten leeft, voelt en draagt men
onbewust de verantwoordelijkheid van het gezag en de plicht dat men als hoofd van
't huis, weerloze schepselen te beschutten heeft, - dat houdt er de moed in en een
bestendige vastberadenheid, waaraan men nooit twijfelt. Het huisgezin is een
samengegroeid geheel, een organisme dat aan de normale wetten van 't leven
beantwoordt. Men voelt zich gerust omdat alles op zijn plaats en in orde is. Men
denkt er niet over na en de dagen gaan hun gang, vervuld met de gewone bezigheden
waar werk en genot elkander aflossen als de twee onmisbare bestanddelen van 't
geluk. Integendeel, als men alleen staat, begint men te wankelen, te twijfelen en alle
levensfuncties worden mechanisch uitgevoerd zonder dat men er genot aan heeft of
er de zin van begrijpt. Maar... er is oorlog en dan zijn alle levenswetten opgeheven
en 't leven zelf staat voorlopig stil om, misschien in heel andere omstandigheden te
hernemen? We zullen 't afwachten en trachten mens te blijven!

11 november.
Zelfde hevig geschut waarvan 't gerucht opengewapperd wordt door felle zuiderwind.
Bezoek gekregen van een vrind uit Roeselare die mij nieuws brengt over de
gebeurtenissen in zijn streek voorgevallen. Uit 't geen ik verneem wordt mijn mening
weer gestaafd en bewezen: dat de oorlog veel afgoden zal doen omver vallen en
integendeel talenten aan de dag brengen die tot hiertoe in 't duister gebleven waren
en die zich, ware 't niet van de oorlog, nooit zouden ontwikkeld hebben! Hoeveel
mensen die verantwoordelijkheid te dragen hadden, zullen later mogen zeggen: ik
heb mijn plicht gedaan, ik ben op mijn post gebleven? Want moed is evengoed een
burgerlijke deugd als een militaire en 't is soms lastiger voor een burger op zijn post
te blijven en de kop te bieden als voor een krijger, omdat de eerste weerloos
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staat en de laatste toch 't genot heeft zichzelf te kunnen verdedigen in 't gevaar.
Hoeveel hoorde men niet bluffen toen de Duitsers nog rond Luik bezig waren, en nu
zwijgen die lieden ofwel ze zijn uit het land, hun veiligheid gaan zoeken? Hoeveel
gemeenten zijn er niet zonder burgemeester, waar een persoon van weinig bedied1,
door de omstandigheden gedwongen, is naar voor gekomen en die met wondere
inrichtingstalenten bezield blijkt, alles opreddert en overal tussenkomt waar
moeilijkheden zijn? Priesters hebben wonderen gedaan van koelbloedigheid en
opoffering, waar er andere, die altijd de hoge toon aansloegen, plots teneerliggen en
aan niets denken tenzij om hun burgersjasje gereed te hebben en bij 't minste alarm
uit de voeten te komen en te vluchten al ware 't in een mollegat! Het is nu met de
mensen gesteld gelijk met de koopwaar, men kent ze nog enkel en ze hebben nog
enkel belang volgens hun innerlijke waarde. Met schijn is men niet meer gevorderd.
Tarwe, petrool, zout, enz. kon men kopen aan een vaste prijs - het was er! men dacht
niet dat het ooit anders worden kon; nu dat die dingen echter schaars blijken en niet
meer te krijgen zijn, ondervindt men eerst hoe moeilijk men zulks missen kan. Op
elke gemeente was er ook een burgemeester, 't kwam er niet op aan wie er het ambt
vervulde - elke politieke partij had haar ‘homme décoratief’ - nu eerst wordt men
gewaar dat er bij het ambt nog iets anders te pas komt dan decoratie! De tijden worden
ernstig en ik kan niet nalaten te denken aan 't begin van de oorlog, toen alles nog in
lyrisme opging en men er niets van gewaar werd tenzij de ‘literatuur’ en een soort
behagelijk gevoel om de grote beroerte die 't leven uit zijn gewone sleur kwam
schudden, - een impressie van grootsheid. Dat gevoel blijft bij mij verbonden samen
met de indruk door het prachtige zonneweer teweeg gebracht - de heerlijkste der
oogstmaanden! Dan waren er de kleine voorzorgen tegen de dure tijd2 - de pasporten,
de spionnenjacht, 't vlaggengewimpel, proclamaties en de koortsige drang om de
gebeurtenissen te volgen; - dat alles was iets
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bedied: betekenis
de dure tijd: de tijd waarin alle koopwaar duur zou worden
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nieuws, iets ongewoons, bijna gelijk een bestendig feest! Langzamerhand echter
heeft men dat lyrisme zien verkoelen, de opgewekte toon der dagbladen zien verstillen,
tot de bladen zelf 't ene na 't andere verdwenen zijn en al die luidruchtige stemmen,
de ene na de andere hebben opgehouden te schreeuwen en het eindelijk benauwd stil
is geworden, terwijl de oorlog zelf ophield een feest te zijn omdat hij zich uitbreidde
als een olievlek en altijd maar naderde en zijn dreiging vooruitzond en wij hier
stonden aan onszelf overgelaten, zonder hulp of steun, met 't onzekere van 't geen er
gebeuren ging. In zulke omstandigheden geeft elke mens uit 't geen hij inheeft1 en
toont zich gelijk hij is, met aard en karakter bloot en zonder bewimpeling. Alle pose
en parade heeft uitgediend, eergevoel zelfs is niet meer in staat zijn man de moed of
de stoutheid te doen huichelen - het plichtgevoel ook kan de lafheid niet beletten uit
te komen als men ze in de ziel draagt, want de schrik overheerst als 't gaat om de
zorg van zijn eigen vel! Bij alwie een post bekleedt in 't burgerlijk leven, is plichtbesef
en vastberadenheid nu echter de overwegende hoedanigheid, juist gelijk bij de strijder
te velde, met dit verschil dat er in de burgerlijke rol minder lauweren en decoratie
te plukken vallen dan op het slagveld en men soms door wijs beleid, door geduld,
door verdraagzaamheid en vernedering moet bekomen 't geen de soldaat door bravoure
bemachtigt. En hoeveel van die brave burgervaders komen aan hun plicht tekort uit
toegevendheid, uit vrees hun vrienden en kennissen te misdoen en ook al omdat zij
gemis hebben aan karakter en niet eens weten over welke macht zij beschikken - die
twijfelen en aarzelen bij de minste moeilijkheid omdat ze van hogerhand geen raad
of inlichting kunnen verkrijgen en niet durven handelen uit eigen beweging!
In de avond stormwind en regen met kanonvuur - de zwarte onverzoenbare nacht
met duizenden mensen buiten in 't veld die de dood in 't gelaat zien... En nog veel
duizenden mensen die, gescholen in hun huizen met de angst in 't gemoed zitten,
bekommerd met 't lot van de

1

't geen hij inheeft: wat hij in zich heeft, zijn intrinsieke waarde
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krijgers of om 't geen hen zelf misschien te wachten staat. En denken dat al die ellende
door mensen zelf verwekt wordt, uit balorige1 verwaandheid!

12 november.
Nu ik mijn brief geschreven heb en medegegeven, blijf ik bekommerd of hij, na al
die wisselvalligheden van de reis, wel zal terecht komen?! Vandaag gaat hij met de
voerman naar Gent - op de grote wagen! - morgen wordt hij misschien naar de grens
gebracht en vandaar volgt hij, op geregelde manier zijn weg in de postzak. Als alles
goed meeslaat, kan hij maandag ter bestemming zijn. Welk een verrassing en welk
een gebeurtenis van belang, als ze ginder weten dat hier alles in orde is en ik ontdekt
heb waar de huisgenoten zich bevinden! 't Gedacht alleen en 't medegevoel, geeft
een wondere voldoening. Met hoe weinig is een mens te verhelpen als 't hem slecht
gaat! En van waar komt de nood die wij ondervinden om onze gevaarten mede te
delen aan die ons lief zijn?
In de namiddag worden wij een heel nieuw geluid gewaar - iets dat we tot hiertoe
nog niet hoorden. 't Gelijkt een rommeling als van de donder, - het gaat in regelmatige
gelijk lange trekken, zonder dat men de eigenlijke slag van een ontploffing kan
vernemen. Is het zwaarder geschut dat op verdere afstand tot hier zijn gerucht laat
horen?
Ik heb enige dagbladen gekregen uit Gent, de Duitse censuur doet er echter alle
waarde voor ons af. Door de lezing wordt men er nog moedelozer bij. Het zwaar
geschut duurt heel de nacht voort.

13 november.
Regen en wind. Een wijf op straat roept naar een man die kolen zit te zoeken in de
as der trambaan: ‘De honden zijn nu beter dan de mensen, zij hebben ten minste een
kot2, maar de mensen (soldaten!) moeten nu buiten staan!’
Men hoort van belangrijke troepenbeweging op de weg van Oudenaarde naar
Doornik.
't Is donker buiten, de wind loeit en 't regent. Hier bij de lamp in de warme keuken,
met een boek krijgt men
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balorige: halsstarrige, obstinate
kot: hok
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halveling1 't gevoel van veilige rust en 't gezellige van een winteravond; - ware vrouw
en kinderen maar hier, men zou al 't andere kunnen vergeten. De begoocheling is
echter van korte duur, door 't gerucht van de wind dreunen de kanonslagen die de
ruiten doen rinkelen. In de verte fluiten de Duitse treinen met stoomsirenen als
schepen in nood op zee en de auto's die over de steenweg voorbij snorren, hebben
trompen2 met akelig snauwende geluiden die doen denken aan nijdige bandhonden.
De streek die ons vroeger zo eigen was en vertrouwelijk, schijnt nu vreemd en 't is
alsof we ergens in een onbekend land, onder vreemde druk, in ballingschap leefden.

14 november.
Bij 't ontwaken bijzonderlijk kan men 't gevoel krijgen alsof alles weer in zijn normale
plooi ware en men een bange droom doorstaan heeft. Men verwacht dat de mensen
gaan opspringen en roepen: 't is voorbij! De laatste Pruis is 't land uit! De vrede is
getekend! Wat al vreugde dat een woord verwekken zal als 't eens door de klokken
verkondigd wordt als een blijde Alleluja!
Daar gaat weer de zwaar ernstige stem van het kanon, die beweert en bevestigt
dat 't bijlange niet gedaan is. Er zijn mensen die beginnen te twijfelen of 't wel ooit
zal gedaan zijn. Zo lang nu duurt dat gevecht ginder in de westhoek, zonder dat het
voor of achter gaat. Men krijgt achterna3 de overtuiging dat 't kwaad ginder
gelocaliseerd is en het er niet meer weg kan. Daardoor is de gerustheid weergekeerd
onder de bevolking hier en men gaat weer aan de bezigheid en men ziet uit hoe men
't meest geld zal slaan uit de toestand! Men schijnt te zeggen: Laat ze ginder maar
vechten, intussen gaan we hier voortleven! En inderdaad, maandag zijn de scholen
weer herbegonnen; de boeren, die ongestoord hun wintervruchten opgedaan hebben,
zijn nu aan de najaarse dricht4 - en die voortdurende zorg en werk, die de opbrengst
moeten uitmaken van het volgend seizoen, wekken bij de mensen de overtuiging,
dat er toekomend
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halveling: half en half
trompen: claxons
achterna: op den duur
dricht: bewerking van de akkers
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jaar betere tijden zullen aanbreken. De kinders lopen weer luid babbelend langs de
straat, alsof er geen kwaad meer te duchten ware! En, och Here, hoe lang moet het
duren? een enkele beweging der troepen en ploegende boeren, schoolkinderen en
burgers, 't stuift alles uiteen vol angst en verslagenheid. De mens echter is van natuur
optimist, zo gauw 't onheil verdwenen is, denkt men niet meer dat er nog iets kan
overkomen. Alzo was ikzelf, zonder enige achterdocht, na de noen uitgezet op wandel
naar Vichte. Onderweg hoor ik dat er Duitse soldaten aangekondigd zijn en ik keer
terug om te zien wat er van is. Op de plaats staan de ruiters inderdaad en heel de
straat vol. Wij vinden er geen erg in, we zijn 't nu toch gewend soldaten te zien
voorbijtrekken en 't is al weken dat er overal in 't ronde verblijven. Ik ga maar naar
huis voor alle zekerheid en om het dienstmeisje gerust te stellen. Pas aangekomen,
wordt er geklopt en een lange kerel meldt zich aan in 't gedacht dat hij bij de
burgemeester binnenkomt. Hij spreekt tamelijk goed Frans en vraagt of ik een kamer
heb waar men zitten kan. De huiskamer bevalt hem uitstekend. Hij vraagt of er
slaapkamers zijn; ik toon er hem drie. Hij vraagt wat wij te eten hebben en bestelt
tegen 4 uur een diner en tegen 8 uur een souper. Alles wordt afgesproken en geregeld
op uiterst beleefde en gemanierde toon, met, telkens iets van 't gevraagde toegestaan
wordt, een voorkomend: ‘grossartig, das ist grossartig von Ihnen!’ Ik merk echter
dat die adjudant wat veeleisend wordt, omdat hij alles zo maar voor 't bestellen
verkrijgt. - Hij waagt het maar naar champagne te informeren! Dringt echter niet aan
als hij hoort dat ik er zoveel luxe niet op nahoud. Intussen loopt het hof1 hier vol
soldaten die hun peerden zoeken te stallen in 't hoenderkot en de schuur! 't Is ineens
de overrompeling en 't werkmeisje mag aan de bezigheid om eten klaar te maken,
want de Schaffmeister2 heeft er vooral op gedrukt dat er moest soep zijn, groenten,
hoenders enz., al dingen die veel werk vragen om te bereiden.
De adjudant moet zijn overheden medegedeeld hebben

1
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hof: erf
Schaffmeister: (die zorgt voor logies en voedsel voor de officieren), kwartiermaker
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't geen hij als logist1 bij mij ontdekt heeft, want zij komen binnen, wrijven de handen
en groeten vriendelijk. Zij gaan zich verversen2 op hun slaapkamer en komen beneden,
ontdaan van laarzen en mantels, met de witte kousen boven de beenderlingen3 van
hun rijbroek getrokken, op hun sliffers4 en zij strekken zich uit in een zetel bij de
gloeiende kachel, want zij zijn verkoud, nat en vermoeid. Daar gebeurt de
kennismaking en nu zij gewaar worden dat ik Duits versta, gaat het ineens veel
vertrouwelijker. De mannen voelen zich thuis en zijn vooral tevreden dat zij zich
goed kunnen uitrusten en voor 't eerst sedert drie maanden, zullen in een bed mogen
slapen - alhoewel het geen volle nacht zal duren, want zij verklaren om 3 uur te
moeten opstaan en om 4 uur te vertrekken! Onder 't gesprek merk ik dat het uiterst
voorname en vooral sympathieke mensen zijn die ik voorhanden heb; bij geen enkele
is er iets van de morgue5 of het verwaande dat het uitzicht van veel militaire overheden
zo onverdragelijk maakt. Er is een kapitein, gemoedelijke man van rond de veertig,
die fel gesteld schijnt op gemakkelijke omgang en in niets brutaal is, - die zijn
onderdanen behandelt als kameraden en met zijn fijn meisjesstemmetje en de glimlach
die voortdurend in zijn baard speelt, geen indruk maakt dat men een man voorheeft,
gewend bevelen te geven! De adjudant is het type van de modern-beschaafde, Duitse
jongenheer, groot, kloek, lang op de benen, met uitgerokken hals op neerschietende
schouders; glad geschoren kop en gelaat; tot in de puntjes verzorgd in alles wat zijn
persoon betreft, met iets vrouwelijks in de voorzichtige beweging en gebaren, 't geen
fel afsteekt bij zulk een stevig uitgegroeide kerel! Zijn geluid ook is niet in
overeenstemming met zijn postuur, - er ligt iets gemaakt vleiends in en hij spreekt
met voorliefde Frans met de toppen van zijn lippen. Ik merk nog zijn verbazing toen
hij met zijn Frans geen weg kon bij het dienstmeisje. ‘Was spricht sie denn?’ als zij
geen Duits en geen Frans verstaat? wil hij vragen en hij
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logist: kwartiermaker
verversen: verfrissen, verschonen
beenderlingen: broekspijpen
sliffers: pantoffels
morgue: laatdunkendheid, verwaandheid
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scheen niet te weten dat er mensen zijn die niets dan Vlaams kennen.
Nummer drie is een officier, jonge edelman, luchtige losse kerel, met een wreed
lidteken in de wang, die maar aanstonds inlichtingen vraagt over jacht en wild en
die denkt dat ik hem zo evengauw ga vergezellen om hazen en fazanten te schieten!
Op mijn verklaring dat ik zijn uitnodiging beschouw als een valstrik om mij gevangen
te nemen, met mijn geweer, schiet hij in een hartelijke lach en hij betreurt het oprecht
dat de wapenen hier verboden zijn en ingeleverd. Er zijn nog twee andere officieren
en ook een ‘Oberarzt’. Die dokter vooral is een stille, ingekeerde kerel, waarmede
men zich op de stond vertrouwelijk gevoelt, - een Hamlettype, met geschoren kop
en jonge baard en goedmoedig nadenkende ogen die kijken door enorme, ronde
brilglazen.
Ik had al zoveel nagedacht op de mogelijkheid om Duitse soldaten in huis te krijgen
en hoe ik het maken zou; -ik was er met weerzin op gesteld en gereed om bij de
minste onvriendelijkheid, hun heel het boeltje over te laten en er liever zelf vanonder
te trekken. En nu ze er zijn, word ik niets van die weerzin gewaar. Vriendschap is
een gevoel dat men niet opdringt, maar ook niet weerbiedt1, men ondergaat het door
de spontane indruk die de mensen u maken op 't gemoed. En de indruk hier is uiterst
gunstig; er is geen opdringerig vertoon van voorkomendheid of aanstellerige
beleefdheid of parade - men krijgt 't gevoel mensen in huis te hebben die de toestanden
nemen gelijk ze zijn, niemand zoeken last aan te doen en uiterst tevreden zijn om
eens van de huiselijke gezelligheid te kunnen genieten. Aan geen enkel woord of
gebaar kan men merken dat zij eisen 't geen zij genieten of dat het de gastheer
opgelegd is hen goed te ontvangen, integendeel, zij tonen zich voorkomend en
dankelijk2 bij al 't geen zij gebruiken. Het was mijn voornemen hen alleen te laten
om elders wat rond te zien, want in een half uur tijds was heel het huis als een herberg,
met aanhoudend geloop van ‘Burschen3’ oppas-
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weerbiedt: afwijst, tegenhoudt
dankelijk: dankbaar
‘Burschen’: jonge soldaten, officiersoppassers
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sers en sergeanten die bevelen kwamen ontvangen. De kapitein echter gaf zijn wens
te kennen dat ik met hen aan tafel zou zitten en hij vroeg om de koffie opgediend te
krijgen in mijn werkplaats, en aan het brede raam, om van het heerlijke uitzicht te
kunnen genieten. Wij spreken over reizen, over Duitse steden en musea, over kunst
en niet over de oorlog. Alles wat ik te weten krijg, 't is dat zij sedert 2 augustus in
België gekomen zijn en behoren tot het eerste Bataljon, tweede regiment, tweede
cavalleriedivision eerste Armee-corps, en deel maken van het tweede Escadron
Brandenburgischer Dragoner; - dat zij heel de veldtocht hebben meegemaakt, over
Luik, Leuven, Dendermonde en daarna in Frankrijk tot bij Compiègne gingen en nu
langs Rijsel, Roubaix naar hier afgezakt, om te vertrekken,... misschien naar Rusland!
Over hun ontmoetingen met de burgerij in Frankrijk, vertellen zij menig
vermakelijke gebeurtenis; en als reden van hun aftocht geven zij de volgende uitleg:
de ruiterij vormde vroeger in het leger altijd de uiterste einden van het front (colonnes
mobiles) - daar het front zich nu uitstrekt tot tegen de zee, is er langs die kant geen
ruiterij meer te gebruiken en daarom worden zij weggeroepen.
Onder 't spreken word ik allicht gewaar, dat zij allen goed op de hoogte zijn der
Duitse letterkunde en ook der Franse. Met gretige handen vallen zij op mijn
bibliotheek en zoeken er elk hun gading uit van 't geen ze wensen mede te nemen
naar bed. 's Avonds voor 't souper, keren we weer in de huiskamer en nu zij er de
piano ontdekt hebben, blijkt het dat er onder hen twee goede muzikanten zijn, die
hun hart willen ophalen om muziek te maken. Na het eten gelijkt de kamer een
militaire club, waar elk doet wat hem lust; er wordt gerookt, gepraat, piano gespeeld,
gelezen, tot laat in de avond. Wat er op 't dorp omgaat, weet ik niet, maar ik kan
veronderstellen, dat er drukke beweging is - te oordelen naar 't geen hier in huis over
en weer loopt. Het is ten andere onmenselijk slecht weer, het regent en 't waait en 't
is donker als in een pot. Telkens er een van mijn mannen het hoofd buiten steekt,
komt hij gauw weer binnen, en doet een spotspreuk naar aanleiding van 't geen zij
in de nacht zullen doormaken. 't Blijkt echter 't minste
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van hun kommernissen te zijn, want door lange oefening en gewoonte, zijn zij fatalist
geworden, en hebben die losse onverschilligheid erworven1, waarmede men zich
zonder eigen wil, overgeeft aan het bevel dat hen treft. 't Zijn ten andere geharde
veldtochters, die in niets enige zwarigheid maken, - ‘ons paard heeft vier poten,’ zeggen ze en 't gedacht om nu een paar weken in de trein over te brengen en ergens
in Rusland of in Oost-Pruisen de slag te hernemen, doet hen lachen. Intussen genieten
zij van goede zate2 en gezelligheid, als makkers die een pleziertocht maken! Dan
werd opeens een heel jonge soldaat aangemeld, die gans bezweet en natgeregend
binnentreedt, een boek uit een tas haalt en er een lange litanie uit voorleest. Daarop
gaat eensklaps een luide jubelkreet; men springt recht en zwaait de armen. De kapitein
alleen blijft kalm zitten glimlachen. De reden waarom men zo blijgestemd is heeft
die jonge boodschapper hen gebracht, want nu is de aftocht, die op heden nacht om
3 uur gesteld was, verdaagd tot in de namiddag 3 uur! Nu zullen zij toch een volle
nacht mogen slapen en 't staat er dus niet nauw op om naar bed te gaan! Men leest
of speelt of praat voort en men strekt zich behagelijk uit bij 't vuur met een verse pot
koffie, tot het over 12 uur wordt en de Oberarzt met twee officieren vertrekken naar
't dorp, waar zij hun bed gaan zoeken. De kapitein en zijn twee mannen nemen licht
mede en hun boeken en gaan naar boven. Dat er geen wantrouwen meer bestaat bij
de Duitse soldaten, en er niet meer gedreigd wordt om iemand ‘kaput zu schiessen’,
kan ik van de mijne toch getuigen, want bij hun mantels en pinhelm, aan de kapstok
onder de trap, hangen ook hun degens en revolvers, en 't wordt aan mij overgelaten,
of ik hen in de nacht met hun eigen wapenen wil gaan vermoorden! Voor mannen
die beweren de burgers op soldaten te hebben zien schieten, te Visé en te Leuven, is
zulk vertrouwen nog al gewaagd! Aan de twee hofpoorten echter staat een schildwacht
- 't is dus langs buiten dat het kwaad verwacht wordt en niet van binnen! - 't Is de
eerste
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erworven: verworven, verkregen
goede zate: het goed gezeten zijn
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keer dat mijn woning die militaire eer geschiedt alzo bewaakt te worden en ik mag
vannacht op mijn twee oren slapen - er zal mij geen kwaad geschieden.
Voor de eerste keer dat ik Duitse soldaten in huis heb, mag ik mij niet beklagen,
ik had mij aan slechter verwacht en vind mij inderdaad in hun voordeel bedrogen.
Ik heb geen enkel ruw woord gehoord of enige onwelvoegelijkheid, ook geen
schunnige of maar dubbelzinnige spreuken. Zij gedragen zich los en lustig zonder
uitbundigheid; eten en drinken goed, doch zonder overdaad en de kapitein heeft een
wonder voorkomende manier telkens hij zijn glas opheft om te drinken, met een
glimlach en een lichte buiging, de gastheer te groeten! Zij nemen alles in acht om er
de illusie in te houden alsof het vrienden waren die een aangeboden gastvrijheid
genieten; zij zetten nergens een voet of steken nergens de hand aan zonder oorlof1
te vragen. In 't geheel is zulk een inval van militairen minder te ontzien dan men
verwachten zou, ware 't niet dat de wetten der huiselijke economie en het
oorlogsregiem er fel door geschokt worden en alle voornemens van spaarzaamheid
ermede onder de voeten getrapt. Er wordt in drie plaatsen, fel gestookt, er branden
vijf lampen en ontelbaar bougies2 en lanteerns, alles wat in huis is, komt te voorschijn
en 't blijft alles in de meeste wanorde liggen! Nu dat de vrouwdes-huizes er niet is,
wordt daar echter weinig zwarigheid in gemaakt - alles komt wel weer in orde, en
ten andere: 't is oorlog!

15 november.
In de nacht zijn wij van alle ongevallen bevrijd gebleven. Heel vroeg echter is er in
en rond het huis, volle beweging. De Burschen zijn reeds bij de werke3 en neerstig4
aan 't poetsen van tuig en klederen. Ik heb daarbij de gelegenheid na te gaan met
hoeveel zorg en toewijding die knapen het goeds5 van hun officieren verzorgen, geen vrouw of dienstmeid die met zoveel handigheid en inzicht een man kan oppassen!
De overheden houden het vrij lang
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oorlof: toelating
bougies: kaarsen
bij de werke: aan het werk, bezig
neerstig: naarstig
het goeds: uitrusting
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uit in bed, de jonker alleen is er vroeg bij en met twee soldaten op jacht. In de
voormiddag komt de adjudant eens nazien wat er te noen zal op tafel komen; daar
ik hem echter voorhoud: dat heel mijn provisie voor heel de week gister verorberd
werd, gaat hij zelf naar 't dorp en naar de wagens van waar hij al het gerief en eetwaren
meebrengt en ik word genodigd aan mijn tafel van hun oorlogskost, mee te eten - ik
hoef enkel de wijn te leveren bij 't maal! Terwijl we bezig zijn, verschijnt opeens de
kleine bode daar weer, met nieuwe orders. Op nieuw vreugdegeroep wordt de
boodschap onthaald want 't is alweer een verdaging - in plaats van 3 uur, zal men
om 10 uur 's avonds oprukken! Nu kunnen de officieren zich weer uitstrekken om
gezellig de avond over te brengen1, 't geen hun deugd zal doen, want 't sneeuwt buiten
en 't waait - echt hondenweer! Ik begin echter ongerust te worden en denk dat het
spelletje met die bode tot in 't oneindige kan herhaald worden. Ik heb wel weinig last
van mijn gasten en we zijn nog niet uitgepraat, maar 'k zou nu toch wel willen dat
het gedaan ware! De kapitein en zijn officieren beweren om ter meest dat ze de beste
herinnering meedragen van hun verblijf hier in huis en de Oberarzt belooft zelfs, na
de oorlog terug te keren om de kennismaking te voltrekken. - ‘Als ik nog leef’, voegt
hij er gelaten bij en hij haalt uit zijn zak een stuk gewrongen lood dat hem een schram
langs de schouder gemaakt heeft en voortkomt van een bom uit een vliegtuig
geworpen.
Door 't donker hoor ik 't getrappel der peerden die optrekken naar Anzegem. Het
dorp keert weer in zijn rust. Hier in huis echter ziet het er wreed belabberd2 uit en er
is een wanorde alsof de heksen er sabbat gehouden hadden. Ik voel me een beetje
vreemd, weet niet wat aanvangen en blijf maar stil zitten mijmeren. Dat is dus mijn
eerste ontmoeting met Duitse militairen en die ontmoeting heeft mij over veel dingen
gerust gesteld. Dat zijn nu zes, zeven mensen, door 't toeval hier in huis gekomen,
waarvan ik gisteren nog niet wist dat ze bestonden, en nu zijn ze, met voorkomen,
stemgeluid, uitdrukking, karakter en gebaren
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over te brengen: door te brengen
belabberd: bevuild, slordig
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uitgebeeld in mijn gedacht voor altijd. Het zijn bovendien vijanden van 't vaderland,
zij zijn hier ongevraagd gekomen, hebben eten en slaping geëist... en bij de eerste
ontmoeting ontstaat er iets als vriendschap. We hebben elkaar bij 't afscheid geluk
en goede kans gewenst, met de belofte elkaar weer te zien. Wij hebben aan malkaar
niets vijandelijks ontdekt en er is geen gevoel van afkeer ontstaan of van verachting.
De zaak is: dat men de gevoelens door de indruk op mensen teweeg gebracht, niet
opdringt of door vooropgezette regels of verordeningen aan banden legt, voor zover
ten minste er geen verblindende rassenhaat in 't spel is of ingewortelde
wraakgevoelens. Die Duitse officieren hebben mij aangedaan 't geen men ondervindt
bij een gezellige ontmoeting van reisgenoten met wie men vriendschappelijk omgaat,
omdat 't toeval u samenbrengt; men oefent die vriendschap vooreerst uit beleefdheid
en omdat men achting voelt voor elkaar en men door gesprek, over belangrijke zaken,
aangenaam de tijd kan korten. Men neemt afscheid van elkaar in de mening nooit
meer iemand van 't gezelschap terug te zien, maar men behoudt de aangename indruk
van de kennismaking en men herdenkt met behagen de tijd die men gezellig heeft
overgebracht. In de omstandigheden waarin ik mij bevind, zijn die zes officieren mij
van meerder belang dan 100 van mijn medeburgers hier van 't dorp - al moeten de
eersten nog zozeer mijn vijanden heten en de laatsten mijn vrienden! Ik zal niet
nagaan of het zó hoort te zijn, ik bestatig1 alleen de blote uitkomst van mijn gevoel
en voeg er zelfs bij: dat ik niet weet of verzekerd ben dat een ontmoeting in dezelfde
voorwaarden, met Fransen of Engelsen, mij zoveel genoegen en zulke goede indruk
zou nagelaten hebben, - het hangt er natuurlijk van af welke personen men treft en
ik had met Duitsers ook wel slechter kunnen varen! Ik denk maar aan die kolonel
die te Heestert op een grote hofstede ingekwartierd was en de rijke boer behandelde
als een knecht en de gemeente een boete oplegde omdat hij niet beter gelogeerd werd!

1

bestatig: stel ... vast
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16 november.
Van onder te boven ondergaat het huis de grote schoonmaak. Op 't dorp komen de
mensen uitgekropen als na een grote dondervlaag en te midden de straat gebeuren
de mededelingen over het bezoek der soldaten.
In de namiddag krijg ik bezoek van een heer die mij uit Brugge, vanwege mijn
zuster, 't nieuws zendt dat vrouw en kinderen sedert 14 dagen in Amsterdam zijn en
ingekwartierd bij mijn uitgever L.J. Veen! Dat is mij een blijde gebeurtenis, - na al
het rondzoeken, kunnen mijn gedachten en verbeelding zich nu vastzetten op een
punt. Ik ben langs die kant gerust gesteld en als mijn brief nu maar terecht komt,
zullen zij in mij ook mogen gerust zijn, - dan is alles in orde.

17 november.
De brede, kalme rust, na de grote beroering. Geen soldaten, meer te zien, geen kanon
meer te horen en van de oorlog niets te vernemen! 't Enige wat de aandacht gaande
maakt is het aanhoudend rijden van lange treinen over de baan tussen Kortrijk en
Oudenaarde. De vliegtuigen ook brengen ons weer bezoek en de mensen beschouwen
zulks als een slecht voorteken - ze vrezen dat er weer iets ophanden is. Een 40-tal
ruiters zijn de baan van Otegem opgetrokken, - zij eisen overal peerden bij de boeren.
Te Berchem namen zij er 15; te Heestert 10; te Otegem 3. Dat wekt opnieuw de
ontzetting en men ziet over 't land overal peerden wegleiden, om ze te verduiken1,
bij kortwoners2.

18 november.
Eerste witte vorst; zonnig weer; geen gebeurtenissen. Men veronderstelt dat het front
verplaatst is, omdat men geen geschut meer hoort.
Over de bommen van het Engels vliegtuig vernemen wij nu andere uitleg. De
vlieger3 heeft hoegenaamd geen bommen geworpen op de stad, maar de Duitsers
hebben hem
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verduiken: verbergen
kortwoners: veldbewoners die wel een lapje land maar geen koeien of paarden hebben
vlieger: vliegtuig
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beschoten met kanonnen en een obus is neergevallen en op de grond ontploft, 't geen
zulk een schrikkelijke ramp heeft verwekt. De Duitse overheid, uit vrees voor oproer,
zou de burgemeester verplicht hebben een proclamatie uit te plakken, waarbij
bevestigd wordt dat de bom uit het vlietuig herkomstig is. - Die plakbrief heb ik
gezien.

19 november.
De wapenstilstand is weer uit en het geschut herneemt in 't westen. Het sneeuwt en
men denkt aan de veldslag van Moskou, als men de auto's ziet voorbijsnorren met
Duitsers tot over de oren in de pelsen gewikkeld, die aan Russen gelijken.

20 november.
Men vertelt dat de Duitsers in de omliggende gemeenten, de dekens en matrassen
opeisen, alsook wijn. Hier blijven wij voorlopig voor zulke bezoeken bevrijd, maar
toch begint men maar alles in veiligheid te brengen. Men vreest grote nood voor de
winter en men beklaagt de soldaten die ginder in de koude aan 't vechten zijn.

21 november.
Vandaag heb ik een nieuw en vaster middel ontdekt om brieven in Holland besteld
te krijgen. Enige ingezetenen van Deerlijk betalen een jonge kerel die 3 maal in de
week, per fiets naar een grensdorp rijdt en van daar Engelse en Hollandse bladen
medebrengt - en ook brieven. Een gelegenheid dus om nieuws te zenden, al kost zo'n
briefport dan ook 1.50 fr.
Van daar breng ik een aantal gelezen Hollandse en Engelse bladen mede. Bij 't
doorlopen van al dat nieuws, krijgt men de indruk een tijd dood en onder de aarde
geweest te zijn. Verbeeld u: onlangs geleden las ik, dat generaal De Wet in de rangen
der Engelsen zoude komen vechten en nu eerst zie ik dat er oproer is in Transvaal,
burgeroorlog, en De Wet zou bij de rebellen zijn!! Van de Turken 't zelfde! Over de
oorlog echter hier op de streek, melden de bladen weinig bijzonderheden!
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22 november.
In de nacht herneemt het geschut. Niettegenstaande de felle koude zal men toch
doorvechten en van overwinteren zal geen sprake zijn! Elke uchtend is mijn eerste
gedacht: hoe hebben de soldaten de nacht uitgestaan?
Op 't dorp heeft de zondag omtrent zijn gewoon karakter behouden. Alhoewel er
schaarsheid is aan kolen en petrool, blijft men toch licht en vuur maken in de
herbergen en iedereen heeft nog een stuiver1 om een pintje bier. 't Is ook een nood
en behoefte voor de landlieden die een hele week ver afgelegen van alle verkeer
gewerkt hebben, 's zondags wat nieuws te vernemen en eens hun gemoed te luchten
over de oorlog.

23 november.
Er is een scheep2 kolen aangekomen te Avelgem op de Schelde! Het nieuws verspreidt
zich dadelijk over heel de streek en welhaast ziet men als een karavaan, allerlei
voertuigen karren, wagens met peerdjes en honden van alle soort, de steenweg langs
en geladen met kolen terugkeren.
Ik breng de avond over bij vrienden te Vichte, in gezelschap van de Bahnmeister
en de Feldwebel, twee Duitsers, die zich daar reeds volop ingeburgerd hebben en
heel vertrouwelijk met hun Vlaamse kennissen omgaan. 't Is een vreemde
gewaarwording als men Duitsers als vrienden van den huize behandelen ziet en men
daarbij denkt dat enige uren verder het. kanon buldert en men daar lijf om leven3 aan
't vechten is. Dezen hier schijnen er zich echter niets van aan te trekken en zij geven
als reden: dat het hun verboden is over de oorlog te spreken.
Sedert de Etappen-Kommandatur4 is ingericht, gevoelen we ook eerst het drukkende
van de Duitse overheersing en het eigenlijke oorlogsregiem. Wij zijn er in 't geheel
nog niet aan gewend, als we 's avonds ergens op bezoek gaan, te voorzien, dat men
voor 8 uur moet thuis zijn of men verplicht is te vernachten waar men welgezeten5
en zich wat te laat heeft opgehouden.

1
2
3
4
5

stuiver: muntstukje (waarde: 4 oorden of 9 centiem)
scheep: schip
lijf om leven: op leven en dood
Etappen-kommandatur: bureau van de kommandant van een etappe (gebied in de achterwaartse
verbindingslijnen)
welgezeten: gezellig
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24 november.
In de morgen, bij 't naar huis keren doet het me zelfs nog vreemd die wacht te zien
op de brug van de ijzerenweg1; - iets dat u in de rustige omgeving van al gewone en
gekende dingen, plots weer aan de werkelijkheid herinnert en zegt dat: 't oorlog is!
De soldaten van de Landsturm gaan op jacht als grote heren die voor hun plezier
buiten zijn. Overal knallen de geweerschoten. Hoe moeten onze eigen jagers en
wildstropers knarsetanden en wrokkig zijn als ze dat aanzien!

25 november.
Een gebeurtenis van belang! Vandaag ontvang ik de eerste brief van mijn vrouw! In
hoeveel handen die missive wel gegaan is vooraleer de bestemming te bereiken, laat
zich raden aan de ‘patine’2 van het omslag, waarvan 't papier iets gekregen heeft dat
gelijkt aan een met zorg doorrookte pijp! De brief heeft er maar 14 dagen op gedaan
om de reis af te leggen! Daar het mijn vrouw eigenlijk te doen is om van mij nieuws
te krijgen, meldt zij mij niets belangrijks en toch beschouw ik het stuk om andere
redenen, als een kostelijk ding. Ik heb lust om maar altijd te herlezen wat erin staat
en 't bijzonderste haal ik nog tussen de regels! 't Is het eerste aanknopingspunt sedert
wij gescheiden zijn!... 't Enigste wat ik nu verlang, 't is dat zij op die eigen stond
mijn brieven zou in handen krijgen, dan ware voor een stond3, de afstand tussen ons
weggenomen!
In de nacht word ik uit mijn droom geschud door fel kanongebulder, heel in de
nabijheid!
Ik lig te denken hoe er nu en dan, over de streek, ophefmakende geruchten worden
rondgestrooid, die men aanvaardt zonder dat iemand naziet van waar het bericht
komt of hoever het dient geloofd te worden. Hoe onwaarschijnlijker hoe beter het
inslaat bij de mensen; men gelooft liefst het ontzettende omdat, in tijden van beroering
en angstig verwachten, men behoefte voelt aan gemoedsbeweging. Het gewone
dagelijkse gebeuren kan men niet meer uit-

1
2
3

ijzerenweg: spoorweg
‘patine’: patina, aanslag, verkleuring door ouderdom of gebruik
stond: ogenblik
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staan, het is niet meer voldoende - men heeft ondervonden dat alles nu mogelijk is
en mag verwacht worden, waarom zou men dan nog aan iets twijfelen? Er wordt
onder andere verteld dat de Duitsers te Waregem de jongelingen der klas van 1915
oproepen om ze naar Duitsland te sturen! Dat verwekt onder al de jongelingen der
hele streek een beroering en iedereen zit gedurig gereed om te vluchten of zich te
verduiken. Te Gent was er opstand onder de bevolking. Twee schepen graan uit
Amerika zijn aangekomen om in de nood te voorzien, maar de Duitser heeft er hand
aan geslagen en vandaar opstand! Zo zeker is 't, dat men de kleinste bijzonderheden
aanhaalt: in stad hangen er plakbrieven uit waarop gedrukt staat: ‘Als de Gentenaar
is zonder brood, dan moet de Duitser zeker dood!’ Zou het Gentse bloed nu werkelijk
aan 't koken gaan? En wat zal er volgen? Gelukkig dat zulke gebeurtenissen helemaal
uit de lucht gegrepen zijn!

26 november.
Ik was in de tuin aan 't werken en heel besmeurd met eerde, als er een heer zich
aanmeldt en roept van op de straat: ‘Ik heb nieuws mede voor u, nieuws van uw
vrouw!
Een gebeurtenis komt nooit alleen, 't is alsof 't eerste er moet komen om 't andere
te laten volgen, vanzelfs! Die mijnheer ziet eruit als een Engelse toerist en ik bezie
hem een beetje wantrouwig. Hij beweert een correspondent te zijn van de ‘Maasbode’.
't Kan mij niets schelen als het maar waar is dat hij een brief voor me medebrengt.
En werkelijk, hij maakt zijn beenwindselen1 los en haalt er twee brieven uit - een
van mijn vrouw en een van mijn uitgever. Van dat ogenblik af is de boodschapper
een welkome gast. Ik maak gauw vuur aan opdat hij zich warmen kan en zijn natte
klederen drogen. In de tijd waarin we leven is zulk een bezoek een gebeurtenis van
belang! Wij nemen samen een sober middagmaal en praten ondertussen over de
gebeurtenissen. Hij vertelt me dat het voortaan heel moeilijk gaat om van Holland
in België te

1

beenwindselen: stroken van een sterk weefsel als bekleedsel om het onderbeen gewonden
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komen en helemaal onmogelijk om van België in Holland te geraken; brieven en
dagbladen mogen niet meer over de grens. Zulk een bezoek brengt me enigszins
weer in verband met de wereld; nu verneem ik een aantal dingen waarop men zich
toch vertrouwen mag, en nu betrouwbare bronnen hoge zeldzaamheid zijn, is dat een
ware buitenkans te noemen. Het doet de indruk alsof er een klein valdeurtje geopend
werd, waardoor een straaltje licht naar binnen komt! 't Geen mij bijzonder deugd
doet is te vernemen hoe Holland zich gedraagt tegenover de Belgen. Ik had er zoveel
verdachte dingen over gehoord, maar nu - o.a. in die twee brieven, word ik overtuigd
van 't tegenovergestelde. Neen, 't idealisme is nog niet uit de wereld en als het met
een volk slecht gaat, springt een ander bij om het te helpen! Wat er in die kwade
dagen, bijzonderlijk binst die overrompeling, aan de grensdorpen moet gebeurd zijn,
gaat alle gedacht te boven en de hulp is in evenredigheid geweest van de nood! De
toestanden hebben weer eens bewezen dat het Noorden ons een stevige ruggesteun
is!
Vochtig koude dooiwind met geschut aan de westeinder; maar wat kan het me
schelen? Ik heb twee brieven gekregen en de heer die zo vriendelijk was daarvoor
te voet, door regen en wind, van Oudenaarde langs hier te komen en nu te voet naar
Vichte getrokken is, draagt twee brieven weer mede, die ik met alle zekerheid weet
dat ze zullen terecht komen! Waarmede kan men zulke dienst vergelden? Ik zit eraan
te denken wat ik doen zal later om die heer eens heel blij te maken!

27 november.
Heel de dag zwaar en onophoudend geschut - 't is alsof een reus ginder op een
reusachtige trommel roffelde! Het moet een verwoede aanval zijn. Over de steenweg
blijft de optocht voortduren van allerhande vreemdsoortige rijtuigen en gespannen,
gelijk men er te voren nooit te zien kreeg. Er zijn hondenkarren met heren en dames
erop! Belachelijke pony's en uitgemergelde Sinterklaaspaarden aan oude sjezen en
kariolen1. Met een ordentelijk gespan

1

kariolen: lichte tweewielige voertuigen (voor één persoon)
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waagt zich niemand over de baan. Heel die bedrijvigheid komt voort omdat er geen
treinen of trams meer rijden en uit zorg voor hongersnood, wil iedereen nu zijn gerief
opdoen1, koopwaren inhalen - en daartoe moet men de middelen gebruiken, die men
aan de hand heeft.
Enkele boeren en handelaars maken van de toestand gebruik, en beginnen vreselijk
te woekeren. Zij drijven de prijzen van graan en eetwaar hoog op om er hun profijt
mede te doen. Anderen houden zich gesloten2 en weigeren te verkopen in de
verwachting, dat het later nog duurder wordt. Er is geen wetgeving meer of regeling
die geldt, en als men iets volstrekt nodig heeft te kopen, is men verplicht de prijs te
betalen die men eist! Een enkel verbod werd afgekondigd, 't is: dat men niets meer
mag uitvoeren zonder toelating, maar er ontbreekt de uitvoerende macht om het bevel
te doen naleven, en 's nachts rijden wagens zwaar geladen met koorn, in alle richtingen
't dorp uit! Iedereen voorziet akelige tijden en vreselijke nood voor de winter!

28 november.
's Morgens in bed liggen luisteren naar fel geschut. Met die storm krijgt men 't gevoel
op zee te zijn in 't diepste van een schip en dat er rondom andere schepen aan 't
vergaan zijn en noodgeschut gelost wordt... en duizenden mensen in de ramp
omkomen.
's Avonds bij maneschijn, ben ik op de hoogte gegaan, langs de overkant van de
steenweg, om te staan luisteren naar 't geschut dat altijd even fel aanhoudt. Het gelijkt
een verre dommeling3 van de donder, met onderscheiden slagen, waarvan de
gewaarwording meer bestaat in het dreunen van de grond, dat heel het lijf doordavert,
dan van het geluid dat langs de oren binnenkomt.

29 november.
Onverwachts krijg ik het voorstel om met iemand mede te rijden naar Roeselare;
gelegenheid die gretig aanvaard wordt om eens iets te zien en tevens een afwisseling
te brengen in de eentonigheid van het kluizenaarsleven! Hoe meer men de stad nadert,
hoe meerder beweging en drukte,

1
2
3

zijn gerief opdoen: zijn provisie opdoen, voorraad islaan
gesloten: kalm, passief
dommeling: gerommel
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- men voelt hier de oorlog en de kruitgeur hangt in de lucht. Roeselare is niet meer
kennelijk1! Het handelsstadje met zijn vriendelijke lustigheid onder de bewoners! 't
Is er onzeggelijk vuil en in een onbeschrijflijke wanorde, - iets als een reusachtige
foor2! De straten zijn beslijkt, de gevels der huizen met modder bespetterd3 tot aan
de tweede verdieping. Alle wegen staan vol wagens en oorlogsgespannen en 't krielt
er van de soldaten die nijverig rondlopen en doen alsof ze thuis waren. Er is iets van
de drukte die rond het opbouwen heerst van een grote cirkus en 'k herinner mij zoiets
bijgewoond te hebben toen Barnum & Bailey in Kortrijk hun reuzentent kwamen
opslaan. 't Ergste om zien, 't zijn de beschadigde en afgebrande huizen. Deze die
geheel platliggen - daar is 't ermede uit en gedaan, 't zijn puinhopen, - maar men
moet deze zien die alleen maar geschonden zijn en waar de bewoners in blijven
voortleven! Huizen met een half dak, een hoek of een gat in de muur, vensters en
ramen uit, waar een gordijn door flappert of gaten die met een stuk tapijt of een plank
zijn verstopt! De Roeselaarnaars zien er beklagenswaardig uit. Hier komt het niet
meer te pas, gelijk bij ons, om van de duurte der levensmiddelen te spreken of van
de armoede door werkeloosheid, - dat de handel stilligt en dergelijke, - neen, waar
men malkaar ontmoet, roept men: leeft gij nog!? En inderdaad, hier weet men nooit
of men er morgen nog zijn zal! Alle ogenblikken is men door een inval bedreigd en
3 tot 4 keer in de week moet men de nacht in de kelder overbrengen! Telkens het
uchtend wordt slaakt men een zucht van ontlasting, omdat men alweer een dag verder
is. Hier zit men feitelijk tussen twee strijdlijnen en iemand die er voor 't eerst inkomt,
staat verbaasd dat hier een enkel mens het uithouden kan of hier blijven wil. En toch
schikken de bewoners zich naar de omstandigheden! 't Wonderste om te zien 't is de
manier waarop de kelders zijn ingericht tot woonplaats! Er zijn er met kachels die
branden, tafel en stoelen, matrassen en al het huisgerief - men leeft onder de grond.
Ik heb er ook kennissen ontmoet die hun woonst

1
2
3

niet meer kennelijk: onherkenbaar
foor: kermis, jaarbeurs, (iets dat met veel wanorde en drukte gepaard gaat)
bespetterd: bespat
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platligt en geen huis meer hebben en totaal van alles beroofd zijn - en toch blijven
zij daar ronddolen, - kunnen van de plaats niet weg! Een vriend ontmoette ik er, befaamd muzikant - zijn huis is afgebrand en drie piano's zijn er in omgekomen. Hij
is in het puin gaan snuffelen en heeft er een ijzeren pinneke uit opgediept waar een
stalen snaar was rondgewonden. Met die relekwie loopt hij nu op zak als enig
overblijfsel van 't geen hem lief was als een levend wezen! Er zijn meer akelige
dingen. 't Is ook van hier uit dat de soldaten naar 't slagveld trekken. Men brengt er
muziek en zang bij te pas en waar de troepen door de straten heentrekken, zien de
burgers hen weemoedig achterna. Een vrouw die merkt naar wat ik te kijken sta,
zegt: - ‘Ge ziet ze gaan, mijnheer; - alle dagen gaan er, maar er komt nooit geeneen
van weer, - ze gaan naar hun dood!’ 't Is inderdaad een indrukwekkend schouwspel
en nu ondervind ik hoe weinig wij ginder achter weten dat 't oorlog is! En 't geen er
nog meest toe bijdraagt om de stemming akelig te maken 't is 't zicht der
ambulanciewagens die de gekwetsten wegbrengen. Men kan het niet beter vergelijken
dan aan 't geen men ziet te Lourdes, waar de zieken per autobus, van 't hospitaal naar
de Grot1 gevoerd worden, opeengestapeld als geslacht vee! En 't kanon dreunt maar
voort!

30 november.
Ik wandel in Kortrijk waar er met de marktdag danig veel drukte en beweging is,
niet van de marktgasten, maar van de soldaten. Hele treinen volgestopt komen aan
en rijden weg, worden gelost en geladen. Peerden en rijtuigen worden opgeëist en
de boeren staan te zien, die met hun gespan ter markt kwamen en te voet mogen
terugkeren!
Van honderdduizend kansen en gelukken, 't geen één enkele keer gebeuren zou...
op de markt ontmoet ik - mijn ogen kan ik niet geloven en hij ook doet uit plagernij2
alsof hij me niet gezien heeft ... daar is waarachtig de schilder Viérin die ik in Holland
waande!

1
2

Grot (in Lourdes): open ruimte in een berg waarin Onze-Lieve-Vrouw verschenen is aan
Bernadette Soubirous
plagernij: plagerij
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Hij is maar even komen zien hoe 't hier alles stond, bijzonderlijk met zijn huis en
dan gaat hij gauw weer naar Walcheren, waar hij - de gelukszak1! - een kasteel
bewoont ‘Ipenoord’ genaamd! samen met zijn broer de architect, die zijn auto heeft
kunnen redden!!! We vertellen in der haast wat ons 't nauwst aan 't hart ligt en hij
houdt me voor als een plicht: dat ik met hem mee moet naar Holland, omdat mijn
vrouw, die hij gezien heeft, het niet meer uithoudt van onrust en verlegenheid! Die
reis naar Holland komt me zo onmogelijk en onuitvoerbaar voor en de meeste
buitensporigheid die er bestaan kan - wie zou er thuis wachten?!! Viérin praat maar
door en hij brengt mij intussen naar een verdacht kroegje, waar wij een kerel kunnen
spreken die brieven over de grens smokkelt. Een wonder ding, iets als een dievenhol
gelijkt het, een samenkomst van schunnige loeders, die ofwel op hun eentje zitten te
starogen2 met een borrel in hun bereik - te wachten op hun man, - ofwel samen in
een hoek te fluisteren en geheimzinnige gebaren te maken. De kerel die wij spreken
moeten en onze brieven zal meenemen, ziet er een gewikste3 uit! Een soort
sportsman-van-de-fiets. Hij toont ons zijn pasport, waarmede hij chocolade en
sigaretten mag gaan kopen naar Holland om ze dan aan de soldaten hier af te leveren.
Met een greintje ironie vertelt hij hoe de Etappen-Commandant hem gefeliciteerd
heeft met zijn handel, er bijvoegend: dat hij een verdienstelijk werk verrichtte en
zien moest, dat hij goede koopwaar bezorgde. En met een dubbel greintje ironie toont
hij ons - met een vertrouwelijk oogknipje - le double fond de la cassette4! waar een
paar honderd brieven schuilen onder de onschuldige koopwaar! Zulk een handel
brengt de man schone winst op, aan 1.50 fr per brief!
Nu gaan wij samen bij vrienden dineren en mij doet het feitelijk deugd in de
gezelligheid van de dis te vergeten, dat 't oorlog is! Na de koffie is 't ogenblik gekomen
onze brieven te schrijven, en onder 't dictaat van mijn vriend, ben ik verplicht zwart
op wit te beloven aan mijn vrouw,

1
2
3
4

gelukszak: geluksvogel, boffer
starogen: staren
gewikste: gewiekste, gladde, sluwe
le double fond de la cassette: de dubbele bodem van het koffertje
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dat ik met hem vertrekken zal naar Holland. Wij stellen van weerskanten een
voorwaarde. De mijne: dat ik iemand vinden moet om thuis te wachten terwijl ik
afwezig ben, - want om voorgoed te vertrekken, gelijk hij 't mij oplegt en alles hier
aan de wil van het lot over te laten, daar is geen denken aan! Hij van zijn kant wil
een paar dagen langer in Kortrijk blijven om mij de tijd te laten de nodige schikkingen
te nemen. Hoe meer wij er over praten, hoe meer het onmogelijke van de onderneming
wegvalt, en hoe meer het plan uitvoerbaar schijnt - ik krijg er eindelijk lust in het te
wagen en 'k zal inderdaad mijn best doen een thuis -wachter te vinden! Onze brieven
zijn in die zin opgesteld, en tegen 't afgesproken uur zitten ze in het kistje van de
koerier, onder de chocolade! Ik neem afscheid, en de afspraak is: overmorgen elkaar
weer te zien hier in Kortrijk.

<december 1914>
1 december.
Ik heb, 't geen men noemt: erop geslapen en nu staat het vast - ik ga naar Holland!
En nu 't besluit genomen is, ben ik maar beangst voor de hinderpalen en vraag mij
af: zullen wij er komen als 't zo moeilijk is gelijk men wel beweert?! Het werkmeisje
heb ik kunnen overhalen en zij heeft haar broer overhaald om hier samen te komen
thuiswachten terwijl ik vertrokken ben. Dat is een hele toer en 't kost donders veel
moeite eer men 't van iemand gedaan krijgt baas te komen spelen in een verlaten
huis. In hun eigen woonst zijn de mensen niet bang, maar in andermans woning, zijn
ze geen cent weerd! en 't is al maar: de vrees dat er zouden soldaten komen! met wie
ze moeten huishouden! En 't ongeluk is: er komen soldaten! Ik heb heel de dag
neerstig bezig geweest met de toebereidselen voor de reis en alles viel zo goed mee,
maar nu, tegen de avond, komen een 300 ruiters op de gemeente. In een paar minuten
zijn ze ingekwartierd bij de burgers met de boodschap dat ze er verblijven voor een
volle maand. De overheden1 zijn bij pastor Verriest en als ik ga zien op 't dorp, is
alles gedrild2 en afgelopen.
Ik ben er dus van bevrijd en dat er soldaten op 't dorp

1
2

overheden: officieren
gedrild: geregeld
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zijn is hoegenaamd geen reden voor mij om thuis te blijven, integendeel, nu kan ik
geruster dan ooit vertrekken, want nu ze er zijn, loop ik geen kans dat er hier in huis
zullen komen.
Ik ga gerust te bed vast in 't voornemen, morgen uit te zetten!
Ik ben nog maar juist in slaap als er op de deur geklopt wordt, maar geklopt om
de deur in te leggen. 't Is wonder, als er reden bestaat om bang te zijn, word ik
integendeel uiterst kalm en vastberaden. In één wip ben ik er uit en in mijn vliegend
hemd naar beneden. Zonder aarzelen trek ik 't bovendeel der voordeur open. Ik heb
een soldaat voor mij die tamelijk bars vraagt: ‘Sind hier keine soldaten?’ Ik zeg hem
dat er op 't dorp zijn maar hier in huis niet! - De kerel dringt aan, alsof hij me niet
geloven wilde. Ik doe hem 't voorstel te komen zien. Hij gromt iets binnensmonds
en blijft staan. Eindelijk vertrekt hij zonder een woord. - ‘Merci!’ roep ik hem achterna
want nu word ik door die handelwijze enigszins ontstemd, maar ben toch blij dat het
zo afloopt en ik weer in de dekens kan. Het was de conducteur van de bagage die in
de nacht zijn manschappen moest komen opzoeken! Ook geen plezierig postje!
***
Als het een roman was dat ik schrijf in plaats van een dagboek, zou ik hier een nieuw
hoofdstuk moeten beginnen met een afzonderlijke titel. ‘Een reisje naar Amsterdam’
zou ik het kunnen noemen als 't in vredestijd was. Maar van een pleziertochtje als in
de verlofdagen kan nu allerminst sprake zijn! Nu komt er veel meer sensatie bij te
pas - iets als: ‘Een gewaagde tocht’ of ‘Van duisternis tot licht!’ met als motto 't geen
koning David weleer zong: In exitu Israël de Aegypto... Dat er iets gewaagds aan is,
weet ik heel zeker en men moet eerst enige maanden onder de druk, in afzondering
en eenzaamheid, in 't gevaar en in 't donker gezeten hebben om te weten wat het
betekent: een kans om eruit te komen, in 't vrije te geraken, weg van de oorlog, in
een land waar mensen hun gewone, normale leven voortzetten! Voeg er dan nog bij:
't verlangen om
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vrouw en kinderen terug te zien, nieuws te vernemen hoe ze het ginder stellen en
wat zij doorgemaakt hebben om er te geraken...

2 december.
Heel de voormiddag gaat voorbij in 't nemen van schikkingen, orde brengen, raad
geven, voorzorgen en aanwijzingen mededelen. Het meeste moeite heb ik mijn
huiswakers te overtuigen dat ik niet voorgoed heenga en wel besloten ben terug te
keren. Ze kunnen maar 't kwade vermoeden niet kwijt geraken, dat mijn voorgewend
bezoek een middel is om er vandoor te trekken en hen hier met 't last te laten. Ik kan
niet meer dan tien dagen loskrijgen en dat schijnt hun al een eeuwigheid. Ik moet
hen trachten te overhalen met te bewijzen: dat ik vier à vijf dagen nodig heb om in
Amsterdam te geraken, evenveel om terug te keren en een paar dagen om ginder te
vertoeven - minder kan het toch niet. Het blijft erbij, als ik in de veertien dagen niet
terug ben, dat ze dan maar 't boeltje in de brand mogen laten en hun taak als afgelopen
moeten beschouwen. Daar blijft ook nog de hoop dat ik over de grens niet kom - dan
ben ik hier overmorgen reeds terug! Dat geeft de doorslag en al betrouwen1 ze 't nog
niet te zeer, toch krijg ik de ‘toelating’ te vertrekken. Het werkmeisje is flink genoeg
en onverschrokken en haar broer een sterke kerel die wel zijn man zou staan, maar,
gelijk alle dienstplichtige jongelingen, draagt hij een geheimzinnige vrees in 't lijf
om door de Duitser gevat te worden en te moeten gaan vechten tegen zijn eigen volk.
Er komt nog bij: dat alle mensen nu veel stouter zijn in hun eigen huis dan in een
vreemde woning en niet geern verantwoordelijk gesteld worden voor 't geen gebeuren
kan. Die twee hier houden er bij elkaar de moed in - het meisje beweert dat zij haar
broer wel wegstoppen zal in tijd van nood, maar dat hij haar bijstaan moet als 't slecht
gaat. Ik help er hen nog wat bij met te zeggen dat: zo gauw er gevaar is, zij alles
moeten in de steek laten en naar huis vluchten - dat zij desnoods de dieren maar
moeten meenemen.

1

betrouwen: vertrouwen
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Nu is het tijd geworden. Een laatste oogslag over heel de omgeving en ik kan uitzetten.
Ik voel mij als de kapitein die zijn schip verlaat en 't bestuur in onbedreven handen
moet toevertrouwen. Ik heb het vermoeden dat ik hier misschien nooit meer terugkeer,
of liever, dat ik wellicht het huis niet meer weervinden zal gelijk ik het verlaten heb.
't Is alsof de hond en de kat 't vermoeden dat er een afscheid gebeurt, want zij bezien
mij alsof 't de laatste maal was. De aandoening duurt echter maar heel kort; zo gauw
de hofpoort1 achter mij is dichtgevallen, voel ik mij van alles ontdaan, - als een
schoolknaap die het voor 't eerst wagen zal iets op eigen hand uit te voeren.
Om aan geburen en dorpelingen de schijn niet te geven dat ik op reis ga, heb ik
alle voorzorgen genomen en er mij opzettelijk naar aangekleed, draag noch koffertje
noch pakje. Met mijn regenjas, slobkousen, pet op en wandelstok, kan niemand enige
achterdocht opvatten dat ik zo 't land uitga. Ik heb aan niemand gezegd dat ik naar
Holland reis, want dan geloofde er zeker geen dat ik nog terugkeer en het wekt altijd
opschudding en angst als iemand de streek verlaat; alsof het een verraad gold
tegenover zijn medemensen als iemand zijn eigen persoon wil in veiligheid brengen.
Neen, maar men is geruster en men voelt zich veiliger hier op 't dorp, zolang dezen
er blijven die zouden kunnen vertrekken. Daarom wil ik alles vermijden wat onrust
zou kunnen verwekken onder de dorpelingen. Gelukkig is 't op de noen2 en ik ontmoet
niemand. ‘Hab ich den Markt und die Strassen doch nie so einsam gesehen!’ Van de
ingekwartierde soldaten zie ik er enkel een paar die hun paarden te drinken geven.
't Is alsof de Duitsers hier alleen gebleven waren en al de inwoners vertrokken zijn.
Over heel de lange steenweg naar Vichte, niets. Van hier voort echter verandert het
uitzicht. In de herbergen bij de tramstatie krielt het van soldaten - 't zijn zwaar
gelaarsde Huzaren die in en uitlopen en... eten. De een heeft een haring, de andere
een stuk vlees en allen knabbelen neerstig. In de herbergen heeft men het druk met
't bedienen van bier, koffie, borrels, 't geen de soldaten alles dooreen naar
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binnen gieten. Overal luidt het: dat 't regiment hier een paar maanden zal verblijven
en de dorpelingen maken daarbij de bemerking: dat intussen alles zal opgegeten zijn
en wij zelf van honger zullen omkomen. 't Is inderdaad een bedenkelijk vooruitzicht
en van hieruit beschouwd, ziet het er akelig uit - 't is alsof mijn huisje, dat ik zo pas
verlaten heb, aan de willekeur van de vreemdeling is overgeleverd... Is het geen
vermetelheid nu juist te vertrekken als het krielt op de streek van vijandelijke soldaten?
Was het besluit niet te lichtzinnig genomen? Is het niet jammer om nu te laten verloren
gaan 't geen men zo lang in triestigheid heeft bewaakt en heb ik dan niet heel die tijd
om niets verbeurd in de eenzaamheid? Neen, want het waren toch andere redenen
die me hier deden blijven! En wat geef ik er nog om alles te verliezen! Ik voel het
als de asceten en wijsgeren, die 't zo ver hebben gebracht zich te onthechten van al
't geen hen omringt en geen ander schatten kennen dan 't geen ze in zich dragen! Al
't andere is nu van minder belang - mijn persoon geldt voor alles en 't geen ik ginder
ga terugvinden bindt mij meer dan al 't geen ik hier achterlaat. 't Besluit is genomen
- er is geen spoor van twijfel.
De tram brengt me in Kortrijk.
Een maand is 't dat ik in de stad niet meer geweest ben en ze is er sedertdien niet
op verbeterd! Alles ziet er versleten uit en verslordigd; de straten zijn vuil en nog
vuiler de huizen. Winkels van eetwaren en tabak lijken uitgeplunderd, maar ik
vermoed dat de koopwaar opgeborgen blijft en men liever bijhoudt dan te verkopen.
Arm Kortrijk! Waar men vroeger rondliep en kennissen had als op eigen dorp, schijnt
alles nu vervreemd. Overal ziet men soldaten; ze lopen over en weer; militaire auto's
rijden in de straten; de markt staat vol kanonnen en voertuigen en 't is aan de burgers
verboden het plein over te steken. Auto's snorren voorbij zonder waarschuwing of
teken te doen en over het gaanpad1, langs de huizen geraakt men moeilijk vooruit,
zo druk is er het verkeer. Men kan het de mensen aanzien dat ze leven onder de druk
en in gedurige angst om 't geen kan gebeuren. De twaalf gijzelaars vertoeven nog
altijd op 't
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stadhuis. Bij de vrienden waar ik binnenval wordt men het best gewaar, hoe 't leven
hier gaat en hoe verschillend en elk volgens aard en karakter men zich schikt naar
de omstandigheden. Men krijgt er voortdurend de grootste verrassingen. Een gemis
aan consequentie kon men bij de mensen al bestatigen1 in vredestijd, maar nu, dat
de waardeverhoudingen, waarop 't gewone leven gesteund was, weggevallen zijn of
geheel verplaatst, - nu de mensen hun gewone houvast missen, waarop heel hun
handeling en al hun daden gericht waren, krijgt men niets dan verrassingen en 't valt
moeilijk vooruit te zeggen in welke gesteltenis men zijn beste kennissen aantreffen
zal. Mijn vriend A. kende ik als een zachtaardig en toegevend man. Sedert zeven
weken heeft hij Duitse officieren in huis en hij heeft ze nog niet eens gegroet - hij
wil ze niet zien. Hij stuurt er zijn knecht op af telkens er iets moet verhandeld worden.
Mijn vriend A. kan niet begrijpen, dat men inkwartiering op andere wijze uitoefent
en hij tempeest op zijn geburen, die Duitse soldaten als vrienden-van-den-huize
behandelen. Ik geef het hem toe en de manier van mijn vriend A. is de enige en beste
wijze om vijandelijke soldaten te behandelen ... bijzonderlijk als men beschikt over
een ruime woning, waarvan men, zonder zichzelf te verongemakken2, enige kamers
kan afstaan en men er enige bediening op nahoudt die 't u mogelijk maakt uwe logés
niet te ontmoeten of te woord te staan.
Ik kom bij Mr. en Mevr. X. - zij zijn niet méér Duitsgezind dan mijn vriend A. Ze
hebben zelfs twee zonen in 't Belgisch leger, waarvan één reeds gesneuveld; zij
hebben ook een Duitse officier met zijn oppasser, zeven weken in huis. Die officier
is een gemoedelijk, bejaard man, hij eet met Mr. en Mevr. X. aan tafel, wordt er
behandeld en is er waarlijk geworden als een vriend des huizes. Nu juist is het bevel
gekomen, dat hij moet optrekken naar 't front; Mevr. X. is er zodanig door aangedaan
dat zij haar man gelast haar afscheidsgroet aan de officier over te brengen.
‘Ik zou 't niet kunnen!’ zegt zij, ‘het pakt me te zeer;
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zo'n goede, brave kerel is dat. Hij heeft me zoveel verteld van zijn vrouw en kinderen
en hij verstond zo goed hoe 't met ons gesteld was...’ We praten er verder over en ik
doe haar uitschijnen hoe ongerijmd en ongewettigd zulke genegenheid is tegenover
een soldaat van het vijandelijke leger... iemand die misschien haar eigen kind zal
ontmoeten! Ik haal haar het voorbeeld aan van Mr. A., die zij goed kent. Mevrouw
X. glimlacht droevig.
‘De vijand!’ mompelt zij, ‘wat hebben wij ons daarvan aan te trekken? Die Duitser
is zulk een ingoede, beste kerel, hij verfoeit de oorlog al zo zeer als wij zelf - hij is
gedwongen te komen vechten en 't gedacht dat die man kan sneuvelen, maakt mij
ziek - ik zou 't niet kunnen uitstaan hem te zien optrekken!’
Zo zijn de mensen. Mijn vriend A. ziet in elke Duitser de vijand. Mr. en Mevr. X.
zien in de vijand telkens de mens. Ik weet niet wie van de twee gelijk heeft - het
karakter en de geaardheid spelen hier de grote rol - maar de aandoening van Mevr.
X., die haar eigen verdriet vergeten kan om zich 't lot aan te trekken van een
vijandelijk officier, heeft me ontroerd. Ik waardeer de kranige houding en het correct
gedrag van mijn vriend A., maar 't belet niet dat mijn bewondering gaat naar de
goedhartige Mevr. X. Bij mezelf bemijmer ik de ingewikkelde verscheidenheid der
vaderlandse plichten en deugden. Het geldt b.v. als een wet dat men alle weerbare
mannen van het vijandelijke leger moet verachten en in princiep de dood doen inlopen,
omdat de neerlaag van de vijand maar met de dood of de vernietiging te
bewerkstelligen is - alle menselijk gevoel mag of moet men buitensluiten - geen
sentiment komt hier nog te pas. Maar zo gauw diezelfde vijandelijke soldaat nu maar
gekwetst geraakt, wordt het menselijk gevoel weer toegelaten - de deugd van
liefdadigheid mag men weer toepassen en voor de wereld haalt men er alle eer van,
als men vijandelijke soldaten, die hun rol gespeeld hebben, verzorgt, oppast, van al
het nodige voorziet en met barmhartigheid behandelt, al had hij ons eigen zonen
gedood en al zal hij er nog doden na zijn genezing! Wie wordt er uit die officiële
deugden en ondeugden wijs? Maar wie zal er ooit in lukken, de drang van het
menselijk
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gemoed iets op te leggen dat strijdt met de natuur van het gemoed?
Mijn mijmering was uit, want ik ontmoette mijn vriend Viérin die mij algauw zijn
tevredenheid betuigt omdat ik gekomen ben en heb kunnen besluiten morgen met
hem te vertrekken. Op één punt blijven we in onverschil: hij wil mij nl. overhalen
voorgoed in Holland te blijven, maar dat gaat niet en ik breng hem al mijn redens
bij, waarom ik wil terugkeren en hier verblijven binst1 de oorlog. Doch we zijn nog
zover niet - eerst zien in Holland te geraken, newaar2! In stad neemt de drukte der
troepenbeweging nog altijd toe - het gelijkt een echte optocht door al de straten
tegelijk, hele stoeten ruiterij, voetvolk, artillerie... en ik merk met een zekere onrust
hoe hele zwermen de richting van Harelbeke inslaan - benden die langs ginder
misschien naar Oudenaarde moeten en te Ingooigem zullen aanlanden en verblijven?
De algemene overtuiging onder de bevolking is: dat de aftocht begint; dat het front
zal verlegd worden; dat het leger van de IJzer wegtrekt om een tweede
verdedigingslijn te bezetten boven Gent, Antwerpen, Halle, Mons, Maubeuge. Dat
er iets op-handen is, valt niet te betwijfelen en dat wij misschien nu in 't kort iets
zullen beleven, is hoogst waarschijnlijk. De mensen zien elkaar aan met bedenkelijk
gezicht en willen van iedereen uitleg over 't bedied3 der gebeurtenissen krijgen,
waartoe iedereen zich bevoegd acht doch enkel volgens eigen inzicht uitspraken doen
kan. Van redeloze vrees echter of eigenlijke angst valt nergens iets te bespeuren. Bij
iedereen is er 't verlangen om, kost wat kost, een ontknoping te zien, al moest er een
bombardement der stad het gevolg van zijn. 't Is zelfs maar heel in 't geheim dat
sommige bewoners enige voorzorgen nemen en hun kelders inrichten. Een staaltje
van de geestestoestand der bevolking is al te merken aan de straatjeugd. Bij de brug
van de ijzerenweg4 waar hele zwermen jongens op de trapleuning te kijken staan
naar de treinen die propvol soldaten voorbijrijden, roepen de kleine deugnieten: Nach
Paris, hé!! Nach Paris!! en ze
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maken een neus naar de Duitsers die achter de traliën in de beestenwagens naar buiten
gluren. Later op de dag neemt de toevoer van troepen ontzettend toe. Op verschillende
wijken zijn de straten totaal versperd. Zware kanonnen en caissons1 ratelen met
oorverdovend gedruis van ijzer over de straatstenen; elders is 't de geschandeerde2
mars van honderden zware laarzen... Opeens wordt de doorgang belemmerd, alles
houdt stil - een kort bevel, een kreet die met vreemd keelgeluid, als een vloek over
heel de lijn herhaald wordt en de stoet rommelt weer vooruit. Aan elke deur, in alle
straten ziet men soldaten afzonderlijk of in groepen aankloppen om inkwartiering.
Het lijkt een overweldigende stroom die over de stad is losgebroken. Wie weet,
kunnen we morgen nog een voet verzetten en geraken wij er uit?
Gelukkig is er voor onze eigen inkwartiering gezorgd bij onze vriend De Coene.
Op de Bethunelaan komen we heel buiten 't gedrang en 't schijnt dat er betrekkelijk
maar weinig soldaten langs hier de weg gevonden hebben. Hoe deugdelijk3 is 't in
dees tijden bij vrienden samen te komen! Men moet eerst maanden als een kluizenaar
geleefd hebben in de klamme ongezelligheid van een onbewoond huis, met alle slag
stoffelijke en geestelijke ontbering om te weten wat het te zeggen is, midden in de
weelde te vallen van helder verlichte en goed verwarmde vertrekken, in een talrijke
familie van opgetogen vriendelijke mensen. Dat alles maakt op mij de indruk alsof
ik uit een lange gevangenschap ineens weer in de kring van bekenden ware getoverd.
Hier heb ik voor 't eerst weer eens hartelijk horen lachen, want bij mijn gastheer geldt
de spreuk: In schlimmer Zeit sei Heiterkeit die beste Hygiene. Hier wordt men niet
eens gewaar dat de stad vol Duitsers is; niemand ook die zich stoort aan de
verordeningen van de oorlogspolizei. Na het eten blijven we in zalige gezelligheid
doorpraten en roken tot laat in de nacht. Als enige voorzorg nemen de aanwezigen
die nog naar huis moeten een paar sigaren mede ... pour forcer la consigne en de
arme schildwacht

1
2
3

caissons: munitiewagens
geschandeerde: gescandeerde, gecadanceerde, geritmeerde
deugdelijk: goed, hartsterkend

Stijn Streuvels, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

284
plezier te doen. Door de nevelen van de thee-en-tabaks-damp en telkens ik Viérin
zie zitten zo kommerloos aan 't praten met de gastvrouw, als een Rajah1 uitgestrekt
in zijn zetel, schiet het mij te binnen: wat er ons morgen te wachten staat, - of we de
avond misschien niet zullen doorbrengen in een gracht gescholen of ergens... in een
amigo2 op de planken?
We moeten er morgen heel vroeg uit, willen we met de eerste tram vertrekken;
daarom krijgen we elk een wekker mede naar bed en in de keuken zijn de schikkingen
genomen voor ons ontbijt. We zullen dus maar nu afscheid nemen van't gezelschap
om morgen vroeg niemand te storen.
Terwijl ik in het dons neerlig, roezen de ongewone geruchten en de drukte nog
door mijn hoofd en ik denk hoe we hier liggen en slapen zullen te midden een
vijandelijk leger. De verbeelding doet haar werk en tovert alle mogelijke
gebeurtenissen vóór de geest - een aanval, een oproer, een moordnacht gelijk er te
Leuven een plaats had... Ik kan de dwaze begeerte niet afwenden om er eens werkelijk
in te zitten; 't vergaat mij als met de knaap... der auszog das Fürchten zu lernen! - 't
verlangen bekruipt me te weten of ik bang zou zijn en hoe ik me gedragen zou in
een paniek; want 't blijft mijn overtuiging dat moed en onverschrokkenheid
aangeboren hoedanigheden zijn, dingen die men niet op bevel van de wil teweeg
brengt... en dat niemand weet of zeggen kan: wat hij waard is, zolang hij 't ding niet
heeft medegemaakt.
Gelijk ik hier lig, ware er eigenlijk maar weinig vandoen om de gruwel mee te
kunnen maken - neem nu maar dat er een geschil ontstaat tussen burgers en soldaten,
of tussen soldaten ondereen en dat men overhoop3 begint te moorden!...

3 december.
We zijn werkelijk heel vroeg te been en vóór 't aangeduide uur, wachten wij onze
tram aan de standplaats. Maar de tram komt niet en als we op inlichtingen uitgaan,
vernemen we dat, sedert de oorlog, de tram niet meer tot
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hier aanlegt, maar wel aan de Menenpoort! Hier hebben we onze kostelijke tijd staan
verspillen met wachten en 't is maar bij een mogelijke vertraging dat we nog kans
zien hem te halen... met lopen door de stad tot aan de Menenpoort. Op gevaar af om
als deserteurs of spionnen aangehouden te worden, zetten we aan1, maar tevergeefs,
de tram is vertrokken. Onze eerste inzet is lelijk mislukt en dat wekt een grote
ontstemming en spijt - een halve dag is verloren, ons vroeg opstaan is voor niets en
welk een slecht voorteken?! De volgende tram vertrekt eerst om half twaalf. We
kunnen nu maar uitzien hoe de tijd te doden met slenteren, vrienden bezoeken, om
onze tegenslag te klagen. Telkens opnieuw moeten we onze spijt en ergernis
uitdrukken bij 't gedacht dat we nu reeds een heel eind ver hadden kunnen zijn inplaats
van hier te drentelen! 't Is het ongeduld om de onzekerheid van 't geen ons aan de
grens te wachten staat, dat ons zenuwachtig maakt.
De troepenbeweging is intussen weer volop aan gang; uit alle huizen lopen soldaten
uit en in; hele regimenten trekken in slagorde door de straten, in onbekende en vooral
tegenstrijdige richtingen. De kennissen die we ontmoeten en aan wie wij 't voornemen
van onze reis mededelen, raden het ons af en weten ten stelligste: dat niemand meer
toegelaten wordt aan de grens - dat het vergeefse moeite is, enz. Schoon vooruitzicht!
Maar wij hebben reeds zoveel horen praten en ondervonden dat het er meestal heel
anders uitziet als men ter plaats komt dan 't geen men op een afstand voorspiegelt,
dat we er ons niet aan gelegen laten en het toch maar wagen zullen. Toch is ons
vertrouwen op de goede uitval wat geknakt. Onze heel lange voetreis zal misschien
ook al verloren moeite zijn, maar we nemen toch maar onze voorzorgen en zullen
naar levensmiddelen uitzien, want honger is een lastige kameraad op reis. Nu echter
ontwaren we dat de winkels ontriefd2 zijn alsof heel de stad was leeggeplunderd.
Naarmate we verder zoeken worden we al mindereisend, zodat we eindelijk in een
bakkerijtje terecht komen waar we een
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tarwebroodje kunnen bemachtigen. In het kroegje waar we onze koerier moesten
ontmoeten, zagen we bij toeval een reusachtige hesp liggen op de toonbank en daar
gerieft men ons van enige schellen, die wij tussen de tarwesneden van ons broodje
leggen.
En nu op Gods genade vooruit. Op de tram vernemen we dat Dr. Lauwers zoëven
aangehouden is en opgebracht. De reden of 't verloop zullen we waarschijnlijk eerst
in de Hollandse bladen kunnen lezen als we daar aangekomen zijn. 't Lijkt ons almeer
dat het hier minder pluis wordt en we best doen naar 't Beloofde Land te trekken.
Van uit de raampjes van onze tram zien we, over heel de streek langs de Leie, Duitse
recruten aan 't oefenen en loopgrachten aan 't maken - 't is alsof we door een echt
slagveld reden.
Door de reizigers worden alle soort bedenkingen uitgesproken over de betekenis
van die werkzaamheden, waarbij de veronderstelling van een versterkte
verdedigingslijn met als gevolg 't beschieten van Kortrijk de algemeen aangenomene
blijkt.
In vredestijd bracht de sneltrein ons in een uur van Kortrijk naar Gent. Nu echter
zullen wij er een grote halve dag aan besteden en na veel wisselvalligheden, laat in
de avond te Gent aankomen. Niettemin heerst er een opgewekte stemming onder de
reizigers, met dit groot verschil bij1 vroeger, waar iedereen afgetrokken en zwijgzaam
in zijn dagblad placht verdiept te zitten, er nu ongewone gespraakzaamheid heerst;
vertrouwelijk worden de gevaarten en ondervindingen in 't gemeen medegedeeld en
iedereen is bereid zijn buurman in alles te helpen. Te Aarsele moeten we eruit en in
groep, als een karavaan van Cook, in de grilste mengeling, stappen heren, juffers,
kooplieden, marktloopsters ondereen. Men schikt zich in 't gezelschap zonder
onderscheid van rang of staat - door toeval samengebracht, knoopt men op de stond
kennis aan, omdat men weet een halve dag samen, dezelfde lotgevallen te moeten
delen. De weg die wij te voet moeten afleggen is anderhalf uur ver; over Kanegem
naar Ruiselede. Een streek, die ik, dank zij de oorlogsnood, voor 't eerst te zien krijg
en waar
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wij - Viérin en ik - gelegenheid vinden een beste vriend te kunnen bezoeken, die ons
met veel hartelijkheid ontvangt en ons met raad en daad bijspringt, verrast als hij is
door dat onverwachte bezoek.
Van hier gaat het weer per tram naar Ursel, waar wij nog eens te wachten hebben
om over te stappen en eindelijk in de avond Gent bereiken. In vergelijking met
Kortrijk maakt Gent op ons de indruk van een weeldestad. De winkels zijn helder
verlicht en opgepropt van koopziende1 levensmiddelen; in de restauraties zijn de
gasten - meest militairen - degelijk aan 't smullen en we doen er geredelijk aan mede;
terwijl loven wij de praktise geest der Gentenaren die eerst voor 't noodzakelijke
weten te zorgen. Toevallig ontmoeten wij hier Fons Sevens, altijd even opgetogen
en druk in de weer - hij is een genootschap van bakkers aan 't voorzitten! - Van hem
vernemen we al het plaatselijke nieuws aangaande gekende Vlamingen. Hier voor 't
eerst hoor ik dat er een soort minachting bestaat voor dezen die gevlucht zijn en
ginder in Holland de held afgeven. Voor de doeleinden van onze reis weet Fons
menige goede en kostelijke raad; hij heeft bekenden en vrienden in elke streek en
hij wijst ons nl. de ingezetenen der grensdorpen die meedoen aan Vlaamse beweging
en die ons met genoegen zullen helpen. We zien ons alzo verrijkt met een aantal
adressen van Vlaamsgezinde geneesheren, notarissen, pastors en... veldwachters,
voor wie 't noemen van onze naam alleen, de grootste aanbeveling zal zijn. Wij
krijgen er moed op en komen tot de overtuiging dat men ter plaats zelf moet zien
zijn man te vinden om raadgeving te krijgen - en aan hulp zal het ginder wel niet
ontbreken! Een hele toer is 't nu logement te krijgen, daar men ons in de hotels, waar
wij gewend waren te vernachten, overal de deur wijst, omdat de Duitse militairen al
de plaats hebben ingenomen. Eindelijk gelukken we erin één kamer te bemachtigen
voor ons tweeën en terwijl we ons neerleggen, maken we de beschouwing: of we
morgenavond op een bed zullen liggen op Hollands grondgebied,... of wel
onverrichterzake hier terug... of wel nog erger?...

1

koopziende: aantrekkelijke
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Ons besluit staat echter vast: als 't langs de ene kant niet gaat, beproeven we 't langs
de andere, al moesten we boven Antwerpen de Kalmthoutse heide oversteken!

4 december.
In het nuchtere schemeruur van die winterse morgen ziet de stad er veel sjofeler uit
dan gisteravond in de schitter-schijn der electrische verlichting. Het veldgrijs der
Duitse uniformen geeft hier ook al de overwegende toon aan het uitzicht en men
merkt wel dat hier, al evenmin als te Kortrijk, aan straatreiniging gedaan wordt. We
haasten ons om eruit te komen, maar we hebben weer te veel tijd en kuieren stilletjes
naar de Dampoort waar we toch veel te vroeg aankomen. De lijn Gent-Terneuzen is
misschien de enige in 't bezette land die niet onder Duits beheer staat en waar de
burgers vrij als voor de oorlog, kunnen gebruik van maken. Over de formaliteiten
echter om langs de controle te Zelzate, over de grens te geraken, hebben wij van alles
gehoord. Dat men er tot op het hemd uitgekleed wordt, zijn geld afgenomen en voor
't minste redentje verdacht wordt en naar Duitsland gestuurd. Alwie niet van een
ordentelijk pasport voorzien is, stopt men in de trein en moet terug naar Gent, zonder
beroep op herbeginnen! Daarom is 't dat wij - die van geen papieren voorzien zijn!
- het zo ver niet wagen zullen en aan een vorig station uitstappen om langs particuliere
weg het aanknopingspunt over de grens te bereiken, waar wij te Sas-van-Gent de
volgende trein zullen nemen om in Terneuzen te geraken.
't Is eerder gezegd dan gedaan, doch:... waar er een wil is, is er een weg! Het station
is een onooglijk gebouw, slordig en vervallen buiten en binnen en ongerieflijk
aangelegd. In de onderaardse gang, die we door moesten, trappen neer en trappen
op om aan 't perron te komen, kregen we iets te zien dat eerder bij Edgar Poe en
Hoffmann thuis hoorde dan hier te Gent.
Viérin geeft me een stoot in de lendenen en we blijven alle twee stommelings1
staan het schouwspel aanstaren. Vóór ons, in de deemstering van de gang, die slechts
bij

1

stommelings: stom, zwijgend
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't andere eind enige klaarte doorliet, schuiven een aantal stompe gedaanten geruisloos
voort; langs ons komen er andere bij. Het zijn kloosterzusters, elk in een wijde falie1
van bruine stof gewikkeld -; elke gedaante vormt iets als een blok duisternis,
uitwijdend naar onder als een hooiopper, die op onzichtbare voeten voortschuift. De
kloosterzusters zetten waarschijnlijk uit voor een verre reis; want ze zijn met have
en goed beladen en pakken en koffers steken hoekig onder de mantels uit. Hun gelaat
krijgen we niet te zien, het lijken gemaskerde gedaanten die vrijwillig en met inzicht
de blik ingekeerd houden en niets van de omgeving wensen te zien. Wie weet hoeveel
jaren misschien zij van de wereld afgezonderd leefden, in een cel opgesloten, en
worden er nu uit verdreven om heel ver een toevluchtsoord te zoeken? Het schijnt
dat er heel oude onder zijn, halve blinde die tastvoetend de treden van de trap zoeken
en malkander moeten helpen. We staan nog altijd getroffen door het vreemde vertoog
van die donkere schimmen als achter ons een akelig geluid door de gang opklinkt.
Een groep van drie komen de trappen af - twee zusters die tussen haar een zinneloze
stevig vasthouden. Wij zien het op de stond, eerst aan de verwilderde uitdrukking
van het gelaat, maar veel meer omdat, telkens haar voeten de grond geraken, zij een
sprong geeft in de hoogte en daarbij een schreeuw uitstoot als een ekster. Ik krijg er
kippenvel van en zie maar hoe we uit de weg zullen geraken om die furie te ontwijken.
De twee geleidsters echter zien er vastbesloten uit en met de ogen neergeslagen,
zonder elkaar of de zinneloze aan te kijken, dalen zij de trappen af. Het lijkt alsof zij
een godsdienstige plechtigheid helpen uitoefenen. Een stonde is 't station, de stad
Gent, de oorlog en heel onze reis als weggevaagd uit mijn geest en 'k voel mij
verdoold in de wandelgangen of crypten van een middeleeuwse abdij, waar de nonnen
als verkeersels2 uit haar graf zijn opgestaan om er een laatste keer bedevaart te houden.
Als we boven komen zijn de zwarte spookgedaanten verdwenen, of onzichtbaar
geworden,... of zijn ze veranderd in een

1
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falie: mantel met kap en zonder mouwen
verkeersels: geestverschijningen
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peleton soldaten, die op het plein aan de instructie zijn?... Voor ons is 't hier een
beslissend ogenblik, want we vreesden dat er zou naar pasporten gevraagd worden
om op de trein te komen, maar niets: de reizigers stappen vrij in en niemand ziet naar
ons om. Nu krijgen we voor 't eerst gelegenheid kennis te maken met het materiaal
van de vennootschap Gent-Terneuzen waarvan de heer Nestor Wilmart zo meesterlijk
de zaken bestuurd heeft! Wel 't ziet er lief uit - 't is eenvoudig een abominatie, zo
vuil, zo slordig, zo ouderwets en versleten zijn de karooien1 die vóór de zondvloed
schijnen dienst gedaan te hebben. 't Is te zien dat de bestuurder meer zijn luxepaarden
en zijn aandelen bezorgde dan zijn rollend tuig!
Er is veel volk op de trein, maar het is de reizigers goed aan te zien, dat ze allen
op avontuur uit zijn en niet allen een gerust geweten hebben. Enigen die er al gewend
schijnen omdat ze meermaals de tocht meemaakten, met anderen die over een goed
pasport beschikken, voeren het hoge woord, geven raad en spreken hun oordeel uit
over de voorgelegde gevallen. Anderen - waaronder wij b.v. - die voor 't eerst de
voet zetten... dans cette galère..., luisteren met aandacht omdat elke inlichting haar
nut kan opleveren. Sommigen zitten met beangstigd wezen en kunnen maar geen
besluit nemen om de overtocht op eigen hand te wagen, ze betrouwen zich op de
goedertierendheid der bedienden te Zelzate. Er heerst iets als een geest van
verstandhouding onder de aanwezigen; hier gelijk elders voelt men zich onder
landgenoten die voor dezelfde vijand staan en door dezelfde moeilijkheden moeten
komen en daarom op wederzijdse bereidwilligheid en behulpzaamheid mogen rekenen.
Aan 't station te D. wippen Viérin en ik eruit en we laten onze reisgezellen aan hun
lot en aan de goede gunsten der Duitse grenswachten over. Nu is 't dat 't gewaagde
begint, we zijn bij de grens en lukt het, dan geraken we misschien binnen een paar
uren op neutraal grondgebied - wat het te zeggen is kunnen we nu eerst beseffen en
ons hart klopt van verlangen naar de uitslag van ons pogen.
De dag is prachtig opgeklaard, we hebben een anderhalf

1

karooien: spoorwagens
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uur te gaan eer we 't dorp zullen bereiken - een plezierig wandeltochtje door een
prachtige streek. We stoppen een pijp en lustig en opgewekt zetten we aan, vol moed,
vol hoop op een goede uitval.
Ik weet niet ooit aangenamer wandeling gemaakt te hebben - de lucht is zoel als
in de lente en het landschap heeft voor ons de bekoorlijkheid van alles wat vreemd
is en met het bekende verschilt. Er is bos en wei met vruchtvelden1 en huisjes in
eigenaardige bouwtrant; iets dat denken doet aan weelderige plekjes uit het
Kempenland en aan streken uit de Hollandse polder - het gemoedelijk rustige met
degelijke welstand gepaard. Wij ontmoeten geen mens en, 't geen ons vooral opvalt:
geen enkel soldaat, zodat wij ons stilletjes de illusie opdringen dat er hier misschien
geen zijn?! Overal elders, over heel de doortocht, op elk dorp was het er vol van,
zodat we nu eerst een gedacht kregen van 't geen een ‘bezetting’ eigenlijk is! In die
heerlijke omgeving vergeten wij 't gewoel en de drukte van Kortrijk en Gent en van
't geen er te huis nu gebeuren mag, daar denken we in 't geheel niet meer aan! We
voelen ons vrij als vogels, los van alles, met dat ene ding vóór ons: de grens!
Te D. op de dorpsplaats zien we aan 't gemeentehuis een auto staan met, naar men
ons bevestigt, een generaal en zijn officieren die de nieuwe regeling der grenswacht
komen inrichten. 't Lijkt ons al een veeg teken als we vóór hetzelfde gemeentehuis
een lading prikdraad2 zien liggen. Het schrikt ons echter niet af, want, eer die prikdraad
gespannen is, zijn we lang reeds de grens over. Hier te D. heb ik kennis met een
dichter bij wie wij eerst om raad en advies zouden gaan, maar... de dichter is ook al
naar Engeland gevlucht. Wij komen dus maar bij zijn broer terecht, die ons wel
helpen wil maar verklaart: dat we een dag te laat komen! Gister was het nog te doen,
maar nu is de wacht van 50 man op 150 gebracht en langs de binnenwegen mag geen
mens het meer wagen - alleman moet over Zelzate het bureel langs! men bracht daar
zoëven het bevel. Nu maak
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vruchtvelden: velden met gewassen
prikdraad: prikkeldraad
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ik Viérin het verwijt dat we gister te Kortrijk onze tram misten, dat we er anders een
dag vroeger bij waren...
Nutteloos gezeur. De broer van onze dichter weet er nog iets anders op, en hij
geeft ons een schriftelijke aanbeveling mede voor de dokter te Z. Het past goed, van
Fons Sevens kreeg ik ook juist het adres van die zelfde dokter te Z., een bekend en
vurig Vlaamsgezinde! Dus maar vooruit een anderhalf uurtje verder, als aanhangsel
van onze wandeling. We laten het ons niet verdrieten om die tegenslag, want de
streek is prachtig, de zon schijnt heerlijk en er is geen kanon dat ons hier nog aan de
oorlog herinnert. Het wekt te meer onze moed daar we nu in de richting der grens
naderen en zodoende de weg korten die naar het doel leidt. Te Z. vinden wij ook
Duitse soldaten en vóór 't gemeentehuis de spiksplinternieuwe prikdraad. Hier is hij
dus ook nog niet gespannen, merken we tot grote troost. Wij zoeken onze Vlaamse
dokter op en worden er door mevrouw gulhartig ontvangen. De dokter is echter niet
thuis en zal eerst tegen de middag te spreken zijn. Zal 't hier ook al slecht aflopen?
Geduld maar, we zullen wat rondwandelen op 't dorp. We zoeken naar een middel
om er niet op 't ongelegen middaguur binnen te vallen, maar 't vooruitzicht dat de
dokter ons misschien seffens een middel aan de hand kan doen, en de haast en 't
ongeduld waarmede wij bezeten zijn om er gauw te komen, doet ons alle
plichtmatigheid vergeten en we bellen maar aan als indringers. Nu is 't de dokter zelf
die ons verwelkomt en ons als oude vrienden ontvangt, verklarend dat hij zich vereerd
voelt door ons bezoek. Van zijn vrouw vernam hij reeds waarom het gaat en hij wil
en zal ons helpen op één voorwaarde: 't is dat we met hem blijven noenmalen1. 't
Was allerhartelijkst gemeend en van onzentwege dankelijk2 aanvaard, maar 'k moet
bekennen dat ik, in de gegeven omstandigheden, liever had als de dokter ons zonder
eten de straat opzond met een middel om over de grens te komen - het werd een
bezetenheid en ik zou liever met grote honger, nog een half uurtje ver gelopen hebben,
om dubbel smakelijk in Sas-van-Gent al ware 't maar een Hollandse haring te eten!
Er viel echter niet aan te praten,

1
2
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dankelijk: dankbaar
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we moesten de kostelijke waterzooi1 proeven met 't geen er meer nog, als oorlogskost,
werd opgediend. Ik moet bekennen dat ik nooit zo gauw een nieuwe vriendschap
heb gesloten als hier aan tafel met dokter B. Wat een beste, gulle kerel die ons maar
op de naam af als vereerde vrienden beschouwt, met wie hij over alles praten kan in
't volste vertrouwen. Als oude kennissen die elkaar na lange tijd op 't onverwachtst
weerzien, hadden we elkaar veel te vertellen. Hier aan tafel vernam ik o. a. 't geen
de dokter gezien en ondervonden had bij de aftocht van ons leger na de val van
Antwerpen. Het was voor mij een echte maar akelige en gruwbare veropenbaring.
Van 't geval had ik enkel de naam gehoord en er dan verder ook niets bij gedacht in
't vermoeden dat alles ordelijk en gewoon was geschied. Daaruit blijkt alweer in wat
voor wonderlijke tijden we nu leven, de een afgezonderd van de andere, waar men
al naar 't toeval wil, met de gebeurtenissen bekend geraakt of er totaal buiten blijft.
Na de koffie deed onze gastheer door de gemeentesecretaris twee stukken opmaken,
waarin verklaard stond, dat wij op de gemeente verbleven (als gasten van de dokter!)
en begeerden naar Holland te reizen ten einde er ons bij vrouw en kinderen te
vervoegen om ze terug naar België te brengen. De stukken werden opgemaakt, door
de burgemeester ondertekend en ons ter hand gesteld. En nu naar de Kommandantur2
waar men over ons lot beslissen zou. - ‘Als 't gister geweest was zou ik er voor instaan
dat ge er doorkomt’, merkte de dokter. ‘De commandant heb ik hier weken lang bij
mij ingekwartierd gehad en van hem kan ik alles verkrijgen. Zijn opvolger heb ik
maar even deze morgen gesproken en hij ziet er een heel inschikkelijk mens uit - als
er nu maar geen nieuwe verordeningen in de weg staan!...’
De Kommandantur is ingericht in 't huis van de vrederechter - die gevlucht was en we komen langs de hof bij een veranda die nu als bureel dienst doet. Daar vinden
we eilaas een vijftigtal mensen die ons voor zijn en er te
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wachten staan naar hun pasport. Het zijn allen fabriekwerkers die voortaan niet meer
langs de kortste weg over de grens naar hun werk mogen, maar gedwongen zijn een
omweg van anderhalf uur langs 't bureel van Zelzate te doen. 't Was over die zaak
dat de dokter de Kommandant had aangesproken om hem al het lastige tijdverlies
van die arbeiders voor te leggen; er werd hem beloofd dat men er iets op vinden zou
- maar voorlopig moesten hun papieren toch in orde gebracht worden. En alzo zouden
wij ook hier een kostelijke tijd verliezen met onze beurt af te wachten, want de dokter
wilde niet vooruitdringen, dat streed tegen zijn democratische gevoelens. Men
vorderde wanhopig traagzaam en als 't zo voortduurde zouden wij hier t'avond nog
staan en 't bureel gesloten zien eer wij aan de beurt zouden komen. Wij konden niets
anders doen dan kijken wat er in de veranda gebeurde. De Kommandant en zijn broer,
die sprekend op elkaar geleken, waren twee flink opgeschoten jonge mannen, met
bleekblond, rechtopstaand vlokhaar en donkerblauwe ogen. Het viel mij bijzonder
op; omdat ik zelden zulk soort blonde kleur en zulk blauw gezien had - zo bleek was
het ene en zo donker het andere. Oversten en bedienden schenen geen haast bij 't
werk te hebben; tussen lustig gepraat gaven zij bescheid of tekenden de stukken.
Maar nu slaat de commandant toevallig de blik door de grote spiegelruit over de koer
waar wij in de menigte te wachten stonden en hij merkte er de dokter. Hij doet teken
dat hij zou binnenkomen! Wij hadden op voorhand afgesproken dat de dokter het
woord zou voeren in onze naam, nu echter kwamen wij er zelfs niet bij te pas en de
zaak zou zonder ons afgehandeld worden. Wij verroerden geen zier, bleven
onverschillig staan praten met de werklieden, maar 'k vraag u of we zijlings uitkeken
naar 't geen in de veranda gebeurde. Tot nu was het de dokter die druk bezig was;
onze stukken werden ingezien en achteloos op tafel gegooid en terwijl de overste
schijnbaar over onverschillige dingen met de dokter bezig was, nam een bediende
de stukken op, vulde ze in en bracht ze terug, waar de commandant, met 't gebaar
van een minister, altijd maar pratend - over 't geval van de fabriekwerkers, vermoed
ik - zijn handtekening neerschreef. Viérin gaf mij
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een deuk in de lendenen, trok met de ene helft van zijn gelaat een ondeugende gesp1
terwijl de andere helft strakernstig bleef als een stenen masker. Ik voelde 't op de
stond2 dat we gered waren, maar kon of mocht niet beseffen wat er aan 't gebaar van
die handtekening al gelegen was. De dokter zwaaide de papieren en alle drie waren
we de straat op.
‘En nu breng ik u zelf over de grens’, verklaarde onze redder. 't Werd met zoveel
gulle welgezindheid aangeboden, dat er geen plichtpleging of weigeren bij te pas
kwam. In gezelschap van onze vriend wandelden wij de weg op naar Sas-van-Gent.
We hadden nog zoveel te bepraten dat we aan de grens gekomen waren eer we 't al
wisten. Daar hadden we inderdaad de grenswachter die er stond als een boeman.
Voor ons echter niet, want wij hadden niets te vrezen. Met de overmoed van mensen
die 't geweten in orde hebben, traden wij erop af met de papieren in de hand. Maar
als enig antwoord, kregen we:
‘Hier mag niemand door - order gekregen niemand door te laten’.
Als onze dokter er niet bij geweest was, geloof ik dat we verbluft keerom zouden
gemaakt hebben, want 't viel als een steen op ons hart. Maar de dokter was daarmede
niet uit zijn lood te slaan.
‘'t Handteken van uw commandant is toch wel sterker dan de consigne’, zegde hij,
‘zie, dat stuk komt hij pas te tekenen...’
't Was de soldaat die uit zijn lood geslegen scheen en tegen die redenering niet op
kon. 't Is wellicht de eerste dag dat hij hier wacht houdt, hij is zonder ervaring, heeft
niemand om raad te vragen en de Hollandse wacht, die enige stappen verder 't spel
aanstaart, schijnt er zich niets van aan te trekken. Wat kan de landweerman anders
dan de dokter gelijk geven en ons laten gaan?! We zijn dus de laatste en onverwachtste
hinderpaal voorbij. Wij houden ons nog op ons respect, gaan zonder omzien als
wandelaars, maar in ons oog blinkt er iets dat ik nog gezien heb bij schooljongens
die de meester een lelijke streek hebben gelapt. Inhouden
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nog, want de vrees blijft ons bij dat men ons terugroepen zou of dreigen te schieten
en 't duurt vrij lang eer ik geloven durf dat alle gevaar geweken is en wij op Hollandse
bodem niets meer te vrezen hebben. 't Eerste wat mij invalt is een tuimelboom1 te
maken of op mijn kop te gaan staan met de benen in de lucht. Wij laten het uit
menselijk opzicht en om ons fatsoen niet te verliezen, maar we weerhouden het toch
niet, Viérin en ik, om een flikker te slaan2. We vervolgen onze weg langs de vaart
en de dokter brengt ons in het ‘Café de la Bourse’ waar we een schiedam binnen
lappen om onze gemoedsaandoeningen neer te spoelen. Het café met zijn Belgisch
uithangbord ziet er binnen toch echt Hollands uit - degelijk ingericht, net en we vleien
ons in de rieten zeteltjes vóór het brede raam waar wij maar dadelijk gelegenheid
hebben verschillende grote dagbladen in te kijken - een echte buitenkans voor mij.
't Doet echter de indruk alsof ik een hoofdstuk uit een roman zou te lezen krijgen
waarvan ik de samenhang niet snappen kan... omdat ik de voorgaande hoofdstukken
niet gelezen heb. 't Is nu ook het geschikte ogenblik niet en ik voel me niet gestemd
me te verdiepen in oorlogsbeschouwingen - ik zal er wel meer gelegenheid toe vinden.
Terwijl we hier zitten krijgen we reeds een oorlogstoneeltje te zien. Er heeft een
vergadering plaats van Belgische staatsbedienden, die hier hun loon uitbetaald worden.
't Is alsof we iets uit het vaderland hadden meegebracht, zo vreemd doet het in die
achterhoek van Holland het Mechels, het Gents en Antwerps te horen praten; men
verwacht telkens in de menigte, bekende gezichten te zien en we spreken iedereen
aan alsof 't onze dorpsgenoten zouden zijn. Wij hebben nog een paar uren te wachten
op onze trein, maar onze dokter moet vertrekken. Wij bedanken hem nog eens
hartelijk, beloven elkander weer te zien en nemen afscheid. We zijn zo waar reeds
vrienden geworden en zullen hem ons leven lang erkentelijk blijven en iets uitzoeken
om hem te vergelden voor 't geen hij ons zo bereidwillig bewezen heeft. Het
aandenken zal ons
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immer genoegelijk blijven en we weten het: zonder Dr. B. waren we er niet gekomen!
We moeten het ons altijd opnieuw voorhouden en herhalen: dat we niet meer in 't
bezette land zijn en dat we met de oorlog niets meer te maken hebben. We denken
er nu eerst aan, dat post en telegraaf hier nog bestaan en wij er ons van bedienen
kunnen. Niet beters hebben we te doen tenzij onze vrouw en kinderen met een
telegram te verrassen! Nooit in mijn leven heb ik er inderdaad meer deugd in gehad
de bediende het papiertje over te reiken, waarop ik geschreven heb: We zijn op
Hollandse bodem - morgen avond weerzien in Amsterdam! Nu ze ginder verwittigd
zijn, valt ons ongeduld ineens weg en kalm flaneren wij als toeristen door 't deemster1
langs de kaai en verder op door 't verlaten landschap. We zijn moe in de benen maar
verkiezen het toch hier de tijd af te wachten liever dan in een herberg naar 't uurwerk
te staren. Eindelijk wagen we ons in 't station, maar hier binnen is 't niet uit te houden.
De wachtkamer is stikheet gestookt en propvol soldaten die roken, kaartspelen,
boeken lezen of te praten zitten.
Voor de zoveelste maal lopen we dus maar de baan op en sukkelen over alle soort
hinderpalen heen, tussen betenhopen2, in de nabijheid van een suikerfabriek. 't Begint
te regenen; 't geen we door 't deemster in de omtrek te zien krijgen is wanhopig
treurig en lelijk; de tijd wil maar niet vooruit, maar niets van dat alles is bij machte
ons te ontstemmen - we dragen de blijheid in ons...
Met een half uur vertraging komt de trein toch eindelijk aan en we nemen plaats
in 't zelfde onooglijk bakje dat ons te morgen uit Gent op de baan bracht naar hier.
Een schraal olielampje laat ons toe elkaar te verkennen3, juist genoeg om een gesprek
te kunnen voeren met de buurman. Geen conspiratiegeest meer onder de reizigers,
geen angst of onzekerheid meer - al de aanwezigen hebben de gevaarlijke evenaar
overschreden en we houden ons allen zoveel mogelijk als gewone reizigers op neutraal
grondgebied. Er is nu alleen nog kwestie om in Terneuzen een geschikte gelegen-

1
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deemster: duister
betenhopen: hopen bieten
verkennen: herkennen
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heid te vinden onder dak te komen. Wij luisteren maar achteloos naar de inlichtingen
die bereidwillig gegeven worden want wij hebben besloten het logement te gaan
opzoeken, waar onze smokkelaar uit Kortrijk zijn makkers pleegt te vervoegen. Ik
stel het me voor iets als een rovershol waar wij ongewone dingen zullen bijwonen.
Aan 't station wachten ons een grote hoop wervers1 die reizigers aanklampen, om
ze naar hun woning mee te krijgen en een kamer te bezorgen. Terneuzen is niet rijk
voorzien van gasthoven en daar er duizenden vluchtelingen huisvesting kregen en
nog altijd veel reizigers langs hier over en weer van België naar Holland trekken,
valt het zeer lastig onderdak te vinden. De kleine burgers echter zien er een
winstgevend zaakje in, hun huis, hoe klein ook, tot logement in te richten. Wij dringen
door de menigte en zoeken onze weg naar 't hotel X. dat ons door de koerier werd
aanbevolen. Op 't eerste gezicht doet het me aan als een ontgoocheling; inplaats van
het romantische rovershol of toch tenminste iets van verdacht voorkomen, ziet het
eruit als een fatsoenlijk burgerhotelletje. Binnen komen we in een schitterend verlicht
café met in de diepte de eetkamer waar de lange tafel gedekt staat. De lage zoldering
en de warme kachel geven een indruk van gezelligheid. We zullen 't hier goed hebben
naar 't schijnt en we wagen ons maar gauw naar de baas die in zijn welvoorziene
tapkast, zonder spreken of opzien, aanhoudend borreltjes en biertjes op de toonbank
plaatst. Op onze vraag of er middel is twee kamers te krijgen voor de nacht, antwoordt
hij met een grol en een kopschudden als een kwade buffel. We dringen niet aan en
vertrekken. Buiten staan we nog te dralen om een richting te nemen als de deur van
de gelagkamer weer opengaat en de waardin ons met een vloed van woorden er weer
inhaalt met de bewering dat er wel plaats is, maar dat het stom stuk vent, die niets
van de zaken af weet... enz. Bij de toonbank krijgt de baas de rest van het standje
zonder dat hij er alevenwel zijn bedaardheid bij verliest. In een wenk hebben wij
begrepen hoe de echtelijke verhoudingen zijn in 't hotel X. en waarom de koerier ons
alleen van

1

wervers: die zich inspannen om klanten te werven
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Madam gesproken had en mijnheer niet vernoemde. We worden neergezet en intussen
ratelt de stem van madam maar door, drenzerig1 en recto-tono2 alsof ze heel de reek3
van buiten kende en als een fonograaf, mechanisch afrollen moest. Heel haar figuur
heeft eigenlijk iets van een automaat: in gang en beweging en haar poezelig lijf - 't
schijnt dat haar peignoir met boomwol4 is volgestopt en op wieltjes voortrolt inplaats
van op voeten. De uitdrukking van haar wezen heeft iets stars en haar zwarte oogjes
en dunne lippen schijnen eeuwig en niets anders dan dezelfde glimlach van
onverstoorbare tevredenheid uit te geven. Zij praat voortdurend en bij voorkeur een
soort Frans dat ik niet goed thuis wijzen kan. Een aanzittende klant lost echter het
raadsel op en verklaart op mijn vraag, dat madam X. van Molenbeek afkomstig is.
De gasten hier aan tafel zijn voor 't merendeel Walen uit Charleroi, Mons en Brussel;
lustige kerels die hier twee drie maal in de week vernachten en er genoegen in vinden
madam X. aan de gang te houden. Het is een raketspel5 van guitige uitvallen en fijne
spot, maar de waardin blijft altijd even kalm; met een imperturbabel6 masker zegt
zij haar alleenspraak voort, is bezorgd om de gasten meer te doen eten dan hun
bekomst en wel van 't geen zij 't liefst kwijt schijnt te zijn. Wat die waardin zich
moeite gegeven en zich ongemakkelijk gemaakt heeft omdat Viérin van haar verse
kabeljauw en opgelegde paling niet proeven wilde en maar losliet op mijn verklaring:
dat mijnheer nooit vis gebruikte. Het was ten andere 't wonderste eetmaal dat ik ooit
heb meegemaakt; de tafel stond vol pottekens en schaaltjes met alle soorten
bijgerechten die te zwemmen lagen of overgoten waren met verdachte sauzen; - 't
geen daarbij werd opgediend kwam in heel verkeerde orde of zonder dat 't ene bij 't
andere hoorde. 't Belangrijke echter waren de heren die te vertellen zaten van hun
gevaarten7 en tegenkomsten aan de grens, want nu hadden we hier niets anders dan
nieuwsoortige smokke-

1
2
3
4
5
6
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drenzerig: zeurig
recto-tono: steeds maar op dezelfde vlakke toon
reek: reeks woorden
boomwol: katoen, wolachtige stof uit de zaadhuisjes van de katoenplant
raketspel: tennisspel, heen en weer kaatsen
imperturbabel: onverstoorbaar
gevaarten: belevenissen
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laars die er een stiel1 van gemaakt hebben brieven over en weer naar België te brengen
en ze daar te bestellen of af te halen. Na het eetmaal gingen zij aan 't werk, elk aan
zijn tafeltje; de brieven werden geschift bij honderden - de ene helft van postzegels
voorzien en de andere in pakjes gebonden en elk volgens bestemming aan de koerier
overhandigd, die ze moest ronddragen op zijn streek. Later in de avond werden een
ander soort mannen aangemeld; vissers of matrozen en landknechten zien het eruit,
meestal jonge kerels die hier niet thuis horen en op hun ongemak schijnen in het
helder verlicht café. De smokkelaars gaan er afzonderlijk mede in gesprek en ik
verneem dat het tweede soort zich gelasten de vreemde smokkelaars de weg te wijzen
en over en weer door 't grensgebied te loodsen. We krijgen hier gelegenheid kennis
te nemen met heel de ingewikkelde inrichting der clandestine posterij die onder de
stilzwijgende hoede van madam X. functioneert. We vernemen met welke spitsvondige
middelen men de grenswachten in de doeken doet... of uitkoopt. Men moet het
opgeven te geloven dat een bezetting in staat is een grens af te sluiten zodat bespieders
en smokkelaars er niet door geraken. Als al die brieven tot spionage moesten dienen
zou het er voor de oorlogvoerende partijen lief uitzien! Het zijn echter meestal
tijdingen van beangstigde ouders die nieuws verlangen van hun kinders, verstrooide
huisgenoten die elkaar opzoeken, enz. Zo verrichten die gewetenloze smokkelaars
dan toch een werk waarbij veel bedroefden vertroost worden en angsten gestild. Het
was heel belangrijk en ik heb er 't grootste deel van de avond aan besteed de omslagen
dier brieven te bezien en de adressen te lezen. Ik beloof u dat er veel uit te raden viel.
Het was zo wat rond middernacht toen madam X. ons met een onschuldig gezicht
kwam melden: dat er in haar hotel feitelijk geen kamers meer beschikbaar waren
voor ons, maar dat ze een heel goede gelegenheid wist, bij nette lieden bij wie zij
gewoonlijk het trop-plein2 van haar klanten uitbesteedde, - ze zou iemand medezenden
om ons de

1
2

stiel: vak, beroep
trop-plein: overloop, afvoer van het teveel
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weg te wijzen. Dit was nu inderdaad een minder aangename verrassing. We waren
doodmoe en om nu nog, door regen en wind, de straat op te lopen om iets onbekends
te gaan vinden, zo laat in de nacht, dat lokte ons niet zeer aan. Maar wat konden we
doen tenzij onze leidsman volgen en berusten?! Na een lang eind lopen, genoeg om
weer zoppende nat1 te worden, kwamen wij aan een klein huizetje, waar de leidsman
klopte en ons staan liet. We werden binnengelaten, kwamen door 't donker van een
nauwe gang eindelijk in een achterkeukentje waar we tussen tafel en kachel met
moeite plaats vonden. Het waren twee ouderse jongedochters2 bij wie we
ingekwartierd werden. We vroegen om maar gauw onder de dekens te komen en met
een brandend kaarsje klauterden wij de steile trap op. 't Eerste wat mijn vlammetje
belichtte was het behaarde wezen van een logé, die een bed betrokken had op een
open plaatsje bovenaan de trap. Wij kregen elk een kamertje zo nauw en klein dat
er juist plaats was voor het ijzeren beddetje. Geen stoel, geen wasgelegenheid of
mantelhaak - we moesten ons maar schikken, zonder opmerking. In 't afscheid knipte
Viérin me een oog dat meer zegde dan veel woorden. Ik zag maar3 dat ik er gauw
onder kwam om te slapen. Maar 't was er wel mede! Vlak tegen mijn rug had ik een
venster waartegen de wind beukte en de regen kletterde; mijn ijzeren beddetje
wakkelde4 zodanig op zijn schrale poten, dat ik mij niet uitstrekken dorst5 noch
omdraaien. De koude wind speitte6 tegen mijn rug en het waterstof gispte7 door de
vensterruiten over mijn aangezicht. Ik daverde onder mijn deken en kreeg de indruk,
dat heel het huisje, dat uit planken opgetimmerd scheen, als een kermistent, zou
ineenstorten. Het raam lutterde8 op maat van de windstoten, iets als een sarrend
deuntje dat gedurig herhaalde: tok, tokke, tok, tok tok... Geen middel om in slaap te
geraken alhoewel de vermoeienis mij herhaaldelijk in druiling9 bracht, maar de koude
en 't gerucht hielden mij wakker. En toch beklaagde ik mij om niets
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zoppende nat: druipnat
ouderse jongedochters: oude vrijsters
zag maar: zorgde ervoor
wakkelde: wankelde
dorst: durfde
speitte: spatte de regen
gispte: striemde
lutterde: rammelde
in druiling bracht: bijna deed insluimeren
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- integendeel, ik loofde in een verheven beeldspraak de voorzienigheid die mij madam
X. had doen ontmoeten, want ik voelde mij weeldig als een prins en wat kon het mij
schelen van koude en wind en hier slapeloos te liggen, want gedurig herhaalde 't in
mijn hoofd: we zijn de grens over! En de dag van morgen scheen me heel en al
heerlijkheid!

5 december.
Niet te verwonderen dat we er 's morgens vroeg uit waren om onze boot niet te
missen. Schemerduister en plasregen. Terneuzen zag er akelig uit, maar terwijl we
in de gispende1 wind uit te staren stonden over het watervlak van de Scheldestroom,
waar de vuile mist over woog, dacht ik die indruk van verlatenheid meer ondergaan
te hebben. Die streek hier had ik tevoren nooit gezien, kende ze alleen van horen
noemen en 'k weet niet uit welke oorzaak de namen Terneuzen, Sas-van-Gent, enz.
me altijd de indruk hadden gemaakt van nat, killig, slordig, verlaten en vuil - iets als
de Franse grensstreek - de omgeving van Moeskroen, Roubaix, Mont-a-Leux... De
indruk die ik hier nu opdeed bij mijn eerste bezoek, kwam precies overeen met 't
geen ik me in mijn verbeelding had voorgesteld. Koude en regen, met die rilling tot
op de beenderen die ik op het zolderkamertje had opgedaan, waren er ook wel voor
iets bij, meen ik. Het uitzicht over die verlaten streek, aan de doodse oever van de
wijde stroom, met water zonder einde, onder een zware lucht, was iets als de
triestigheid zelf; - 't was alsof ik me hier bevond aan de grens waar alle leven ophoudt,
waar alles vergaan zal in een nieuwe watervloed. De Schelde zelf is me nooit en
nergens zo zielloos treurig voorgekomen als die uchtend; - ze scheen me nu de
onoverkoombare hinderpaal die Holland van ons afsloot - veel erger dan de Duitse
grenswachten. Wat een verschil bij vroeger, toen we over Antwerpen, gemakkelijk
in de trein gezeten, zonder hort of stoot, de grote moerdijkbrug onder ons voelden
zonder dat de vaart maar vertragen moest, - terwijl we hier nu met jobsgeduld mogen
uitzien over 't water waar nergens een boot te bespeuren valt.

1

gispende: striemende
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- Als de mist te zwaar wordt, komt er geen boot, had ik gister al horen zeggen. En
dan is al onze onrust, ons vroeg opstaan, ons natte kleren, verloren moeite. Het
ongeduld, de drang om er te komen, om vooruit, tovert ons de hinderpalen uit de
grond. Alhoewel we nu toch de volle zekerheid hebben dat we er komen zullen, en
de angst voor de grens voorbij is, worden we nu bereden door de koorts en een jacht
om spoed te maken, om de tijd vooruit te ijlen en het punt te genaken waar ons
verlangen heen vliegt. En toch blijkt het dat alles op zijn tijd komt. Daar is inderdaad
onze boot waaraan wij niet meer geloofden. Een brutale hoornstoot doet ons
opschrikken - 't is alsof de nevels openscheuren door 't keelgeluid van het monster
dat ontzaglijk groot en statig nadert en aanlegt tegen de kaai. Het schamel troepje
mensen en een kudde koeien, treden in haast de valbrug over. Beneden in het warme
vertrek smaken wij de deugd van een zitplaats en we strekken er ons uit met het zalig
gevoel van bereikt te hebben wat we na veel moeite en zorg betrachtten. Een kopje
geurige Hollandse koffie kwam het genot volmaken en ons gemoed helemaal weer
opfrissen. Laat de schroeven nu maar draaien; - de regen klettert tegen de ruiten,
maar we voelen ons warm en veilig als in een onderzeeër die zijn weg weet door de
golven.
'k Geloof dat we er een paar uur op gevaren hebben, maar 't gevoel dat we
vooruitgaan, de weg inkorten, stelt ons tevreden en we vragen niets beters. Op de
tafeltjes onder onze hand, liggen de Hollandse kranten, maar 't oorlogsnieuws belangt
ons allerminst - 't geen ginder gebeurt achter ons in 't land dat we verlaten hebben,
raakt ons niet meer - 't is alsof de strijdlijn in Patagonië gelegen ware en nu we toch
weten dat de bladen niet melden dat onze boot op een mijn gelopen is, kan 't andere
nieuws ons voor 't ogenblik niet belangen.
In de haven van Vlissingen wacht er ons echter een nieuwe geduldsproef.
Onrustbarend getromp, stilleggen om beurtelings een eindje voor en weer achterwaarts
te varen. De stuurman scheen ons onbesloten en de scheepslui hadden er geen haast
bij. Een grote boot nam de plaats in waar wij moesten aanleggen... en niemand die
daardoor
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geërgerd scheen of korzelig werd. De passagiers stonden op het dek in wind en regen,
gereed om aan land te wippen, maar omdat het spel niet vorderde, trokken zij gelaten
weer binnen om te schuilen. Wat mijn maat daar gesakkerd heeft op die ‘kalme’
Hollanders die zich in alles schikken en vooral tijd schijnen te hebben en hoe zijn
zuiderlijk bloed in opstand kwam zodanig dat hij 't mij wijten wilde, omdat ik kalm
blijven kon en mijn geduld bewaarde. Ik dacht maar hoe wij, na zulke gunstige
overtocht, op enige meters van de kaai, toch gevangen bleven op ons schip en hoe
het schipbreukelingen vergaan moet, die, met de kust in 't zicht, de prooi der golven
worden.
Hoeveel regelmatiger gaat het reizen toch te lande! Als 't nu maar een trein was
die vlak voor de ingang van 't station stilhield, we zouden er kalmpjes uitwippen en
de afstand te voet afleggen. Intussen wrochten de kettingen aan de kranen en zwaaiden
balen en kisten door de lucht, van de kaai op de boot die in onze weg lag. De stuurman
gaf altijd maar bevelen en 't scheen ons dat hij de boot alleen maar in beweging wilde
houden om zijn bedrevenheid in 't vak te laten zien. Een half uur, drie kwart over
tijd -een achterstel1 dat met niets in te winnen was, iets dat ons onwederroepelijk
ontstolen werd en door niemand kon vergoed worden. Stomme slordige inrichting!
Om iemand korzelig te maken. Tot mijn eigen verwondering echter, bleef ik mijn
kalmte behouden - ik wist dat we er komen zouden en dat stelde mij gerust. En we
kwamen er. De dwarsligger was volladen en kwam in beweging; en nu stevenden
wij zogauw vooruit om de plaats in te nemen die hij verlaten had. Wat een schorming2
nu om eerst over de loopplank te komen. Niemand die nog naar de koeien omzag
die te scherrebenen3 stonden op de glibberige planken van het dek.
Op de kaai wachtte ons de broer van Viérin die ons met zijn auto naar Middelburg
zou voeren. De natte klinkaard4 geleek een ijsbaantje waarover we gleden als door
de wind
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achterstel: vertraging
schorming: geloop en gedrang
scherrebenen: trappelen met gespreide poten
klinkaard: klinker, harde baksteen
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gedreven; vlugger dan men 't zeggen kan, waren we op de markt lijk getoverd. Hier
zouden we afscheid nemen. Viérin vertrok met zijn broer naar het buitengoed Ipenoord
dat zij samen bewoonden te Oostkapelle. Ik had hier nu een paar uren te wachten op
mijn trein en zou er beginnen aan de vijfhonderd boodschappen die ik van vrienden
uit Vlaanderen had meegekregen.
Middelburg, het anders zo vriendelijke stadje, was vol beweging en drukte. Ik
meende veel last te hebben met 't opzoeken van al die verschillende adressen
waarmede mijn zakboekje was volgeschreven, maar 't viel echter heel tegen mijn
verwachting uit. Ik was nog geen halve straat ver, als ik onder de vele paraplu's der
voorbijgangers, altijd nieuwe kennissen ontmoette. Ik kreeg er de indruk ergens in
een stad van Vlaanderen te zijn in plaats van in Holland. Het ‘Informatiebureau voor
Belgische Vluchtelingen’ kon ik hier best missen. Er was maar één ding: dat ik te
weinig tijd had om iedereen te woord te staan, want telkens kreeg ik een hele
geschiedenis te aanhoren; - iedereen had zoveel te vragen en te vertellen; - ik moest
overal gaan zien hoe men er als vluchteling was ingericht en altijd maar nieuwe
boodschappen aannemen voor 't Vaderland. Daar er niet te denken viel om brieven
mee te nemen over de grens, moesten al die dingen in hiërogliefen op het zakboekje.
Wie ik hier al ontmoet heb van kennissen en vrienden uit Vlaanderen, ware niet
te noemen - 't docht1 mij dat er hier meer Vlamingen waren in Middelburg dan
Hollanders. Allen om 't even waren ze 't eens om hun bewondering te uiten over de
goede ontvangst, de zorg, de voorkomendheid en de onbaatzuchtige en mildste
betrekkingen waarmede de vluchtelingen hier behandeld worden.
Onder andere vrienden trof ik hier de heer Joseph Verriest - een neef van pastor
Verriest - die hier met zijn vrouw, twee tanten en zijn veertien kinderen verbleef.
Voor een spotprijs had hij een groot huis gehuurd en, alles wat hij voor zijn talrijke
familie nodig had van meubels, huisgerief en beddegoeds, hadden de geburen, van
alle kanten bijgebracht. Met achttien aan een lange tafel, heb ik daar

1

't docht mij: het leek mij
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het middagmaal gebruikt en werd daarna door een talrijke vriendenstoet vergezeld,
naar het station en op de trein gebracht waar ik afscheid nam met de belofte: in 't
terugkeren het bezoek te hernieuwen. Al de mensen die ik daar ontmoet heb, zagen
er welgezind uit, blij dat ze in veiligheid waren en een degelijk onderkomen hadden
gevonden; - van hun thuis, van hun goederen, hun handel, hun bestaan, werd met
geen woord gewaagd, - men was maar alleen benieuwd te weten hoe het met de
vrienden en bloedverwanten, die in 't vaderland gebleven waren, gesteld was.
Mijn trein stoomde door de liefelijke streek die ik zo dikwijls 's zomers op
pleziertochtjes bewonderd had en die ik nu voor 't eerst in de verlatenheid van 't
winterseizoen, overzopt1 door watervlakken, te zien kreeg. Arnemuiden, Goes,
Bergen-op-Zoom, heel Zuid-Beveland, door tot Roosendaal, waar ik in rechte lijn
op Amsterdam zou stomen. Hier echter wachtte mij een nieuwe tegenslag. Alle
treinen waren propvol soldaten, zodat nergens nog plaats te vinden was, maar 't
ergste: nu moest ik van de conducteur vernemen dat ik niet mee mocht met de trein
over Den Haag en er werd me een andere aangewezen die over Utrecht naar
Amsterdam ging. Zonder argwaan of overleg, had ik in Middelburg een kaartje
gevraagd voor Amsterdam, zonder meer en daar had de beambte me van S.S. bediend
in plaats van H.IJ.S.M. In gewoon geval zou 't me eigenlijk niets schelen maar nu
moest de zaak erbarmelijke gevolgen hebben, - te weten: dat ik een half uur later en
nog wel aan W.P.-station in Amsterdam zou aanlanden; - een felle ontgoocheling
dus voor dezen die ik van mijn komst verwittigd had en die mij op gesteld uur aan
't centraalstation zouden afwachten. Dat ongeval brak ineens heel mijn opgetogenheid
omdat de triomfantelijke intocht en de plechtigheid van het weerzien, niet geschieden
zou gelijk ik 't me had voorgesteld. Terwijl ik mijn spijt te herkauwen zat, kwam me
ineens het gedacht een laatste en uiterste poging te beproeven om hen van mijn
ongeval te verwittigen. Een soldaat die uitstapte te Tilburg, was zo
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vriendelijk het telegram af te geven, maar een heer die zag wat er gaande was,
verzekerde dat het vergeefse moeite zou zijn omdat, beweerde hij, ik vroeger in
Amsterdam zou aankomen dan mijn telegram. - Het geeft een herrie van belang
tegenwoordig met die mobilisatie en de dienst is geheel ingenomen door het leger,
verklaarde hij. Dan maar afwachten en berusten.
Het was donker geworden en de regen kletterde al maar door tegen de ramen. De
trein stoomde altijd verder de duisternis in, zonder dat ik me nog rekening geven kon
van afstand of plaats. Een geschikte tijd om pijpen te roken en in een hoekje te zitten
suffen. Altijd maar de gebeurtenissen vooruit, met de voorstelling van het weerzien.
Het gedacht dat de afstand van het zo verlangde ogenblik niet meer dan hoogstens
een half uur bedroeg, bracht er telkens weer de opgewektheid in. Het was niet alleen
de vreugde voor mezelf, maar veeleer het bewustzijn van 't verlangen van dezen die
mij ginder opwachtten; dat verschafte mij nu een vreugde van heel eigenaardige aard.
Ik verbeeldde het mij als twee stromingen die uit verschillende richting op elkander
aanliepen en dat de aanraking bij het kruispunt, het geluk naar beide kanten zou
uitstralen. Ik zag hoe 't verlangen zich ook van hen had meester gemaakt, - het straalde
in de trekken van hun wezen, door de uitdrukking van hun gelaat, in de klank van
hun stem. Hoe hadden ze 't nieuws opgenomen en hoe stelden ze zich het weerzien
voor na die lange afwezigheid? Hoe zou ik hen ginder terugvinden? Het bleef voor
mij nog altijd een kommerlijk raadsel te weten hoe zij ginder gehuisvest waren? Hoe
ze er 't leven geleid hadden? En hoe ze zich in die heel nieuwe omgeving hadden
weten te schikken? - zij die nooit langer dan een dag hun dorp en hun eigen woonst
verlieten? Hoe hadden zij het doorgeworsteld om in die verschrikking van
vluchtelingen hun weg te vinden? Uit de weinige brieven die mij van ginder uit
bereikt hadden, kon ik zo weinig opmaken hoe 't met hun hartsaangelegenheden
gesteld was en nu prikkelde 't mijn nieuwsgierigheid zo aanstonds uit hun mond te
zullen vernemen 't geen de pen geweigerd had aan 't papier toe te vertrouwen - naar
dat eerste vertrouwelijk onderhoud was 't dat ik zo ongeduldig verlangde. Zie, nu
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op dat eigenste1 ogenblik, stonden ze mij op te wachten - de trein stoomt het station
binnen, de ogen doorzoeken de menigte, - vreemde wezens allemaal... niets dan
vreemde wezens... Hartkloppingen van verlangen; - op dat uiterste ogenblik mengt
zich de vreugde met ongeduld, angst, hoop en twijfel... Tot de laatste man voorbij
is en dan is 't de ontgoocheling, de leegte, de teleurstelling om het terugkeren dat
men zo heel anders verwacht had ... Nu zijn ze elkaar aan 't troosten met uitvluchtsels
en zoeken elkaar te overtuigen en een reden te vinden voor de bedrogen verwachting:
een trein gemist...? opgehouden...? Maar wie zal er de spijt verdrijven? wie de
teleurstelling goed maken? Wie vindt een reden om de onrust te verjagen? Het
feestelijke van de ontvangst is mislukt - de verwachting bedrogen en met niets meer
weg te praten, want men staat opnieuw voor het onzekere en weeral beginnen de
gissingen in 't blinde. 't Krijzelt2 in mij van spijt, - hoe stom toch dat een kleine
onoplettendheid in staat is alles in de war te sturen. En welk een zotte inrichting die
u noodzaakt door 't nemen van zulk een kaartje, om over Utrecht in Amsterdam te
komen in plaats van over Den Haag?...
Nicht raisonieren Kamerad... Maar als mijn telegram hen dan toch eens op tijd
had bereikt? Er bleef mij nog altijd die kleine kans; - misschien kwam alles nog wel
terecht? Een flauwe hoop, een gunstig voorgevoel, een tweestrijd hield me bezig:
zou ik bekende wezens vinden bij mijn aankomst - blijde kinderstemmen horen en
zouden we opgetogen samen door de stad naar huis trekken?... of zou ik er alleen en
verlaten staan en op mijn eentje de weg moeten zoeken? Zogauw zou het lot beslissen,
want de gloeilichten glommen veelvuldig in de verte en de huizen reekten3 aaneen
waar we voorbijreden. Andere treinen kruisten langs de baan en ik kon de drukte
raden der grote stad waar wij binnenliepen.
Het W.P.-station is er eigenlijk geen, want al wat ik ervan te zien kreeg was niets
dan een open hangar of grote
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krijzelt: kriebelt, knaagt
reekten aaneen: sloten in rijen aaneen
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loods waar het vreselijk in tocht en waar men zonder overgang of enig afsluitsel,
buiten op een open straatplein terecht komt. Het spaarde mij de moeite om in een
afwachtende menigte te zoeken en ik was medeen1 van de twijfel en de hoop ontdaan
hier iemand te ontmoeten. Eer ik het wist stond ik in het stadsgewoel gemengd,
verloren in de menigte, wat verbijsterd door het al te hevige licht dat weerkaatste in
de plasseltjes2 en de natte kasseien3 van het grote, ruime plein waar de electrische
trams uit alle richtingen aankwamen en heengleden...
Ik stond er dus wel alleen, maar in plaats van te weeklagen en te zuchten zou ik
maar trachten zo gauw mogelijk aan te komen waar ik zijn moest.
In mijn geheugen huisde er iets van een vage herinnering aan het barse en norse
van de Hollandse politieman - een ondervinding die ik hier voortijds eens moest
opgedaan hebben en me nog altijd onvriendelijk gestemd hield tegenover de hollandse
schabletters4. Nu wilde ik eens van de gelegenheid gebruik maken om te weten of
het met de oorlog niet veranderd was; - ik wilde aan den lijve ondervinden wat er
waar was van die zogezegde voorkomendheid waarmede de Belgen overal behandeld
werden. Ik stapte dus maar recht op mijn man af en met een tikje aan de boord van
mijn pet, vroeg ik in plat Westvlaams: welke lijn ik nemen moest om 't gemakkelijkst
op de Keizersgracht te komen?
- Waar ergens? Welk nummer moet u wezen?
Ik zag dat mijn gewestspraak haar volle uitwerksel had. Met de meeste
gedienstigheid werd mij alle uitleg gegeven zodanig dat de politieman zijn post verliet
om me op de aangewezen tram te brengen en met een militaire groet en een glimlach
waar de hartelijkheid doorstraalde, van mij afscheid nam. Dat was mijn eerste
verwelkoming in het gastvrije Amsterdam; - die beschouwde ik als een goed
voorteken. Bij een aankomst kan een eerste ontmoeting op het vreemde, een mens
ineens opbeuren of teneerslaan. Ik was er dus heel gelukkig mee en ik houd het gebaar
van de
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Amsterdamse agent met de uitdrukking van zijn vriendelijk gelaat, in het hoekje van
mijn goede herinneringen geborgen.
Van op mijn propvolle tramwagen die mij door de drukte der straten veilig
heenvoerde, kon ik al merken dat hier ook oorlogsstemming heerste. Het geroep der
krantenventers, de uitstalling aan de winkels waar een nieuwsgierige menigte te
kijken stond, de reusachtige landkaarten met de dubbele strijdlijn van het west- en
oostfront, de vele spotprenten en oorlogstaferelen, - dat alles gleed in een zwong1 als
een futuristisch schilderij, aan mijn verbaasde blik voorbij. Op het voetpad, in de
tramhuisjes, overal, waren de lezers verdiept in hun dagblad; men voelde de koorts
der gespannen belangstelling in de wereldgebeurtenissen. Hier bij de mensen die
zelf in veiligheid waren, heerste dezelfde spanning om tot in de minste bijzonderheden
de ontknoping te volgen van de gruwelijke mensenmoorderij. Ik voelde 't aan mezelf,
hoe ik, met 't kanongedaver nog in de oren, en van de oorlogslucht doordrongen, ik
die in één vaart van dicht bij de strijdlijn kwam, hier zou aangekeken worden en
opzien moest verwekken, hadden de mensen het maar kunnen raden aan mijn wezen2...
Van eerstenaf merkte ik dat de bevolking hier feller onder de indruk stond dan wij
die aan de verschrikking gewend geworden waren, omdat wij ze van dichtbij hadden
gezien en meegeleefd. Ik was er geenszins op gesteld hier het belang van het publiek
gaande te maken, integendeel, want ik had al mijn aandacht gespannen om het
stadsbeeld die avond zo volledig mogelijk in me op te nemen en gauw aan te komen
waar ik zijn wilde en verwacht werd. En nu wist ik eigenlijk nog altijd niet waar ik
mijn huisgenoten moest gaan vinden.
Uit de brieven had ik wel vernomen van een 80-tal vluchtelingen die bij de uitgever
L.J. Veen, beneden gehuisvest waren, en er ook enkele bij hem boven woonden,
maar of het bij hem aan huis was of in het oude huis dat hij onlangs verlaten had, of
op een der verdiepingen van zijn kantoor...??? Ik wist niet beter of dat mijn vrouw
zich tot
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hem had gewend om een geschikte woonplaats te vinden met het inzicht ergens
afzonderlijk te kunnen wonen, waar zij haar eigen pot kon koken en haar eigen
levenswijze voortzetten. Hoe dat nu uitgevallen was en waar op een van deze drie
plaatsen zij verblijf gekozen had, wist ik geenszins. Daarom besloot ik maar best te
doen op inlichtingen uit te gaan naar het kantoor. Het was echter na kantoortijd toen
ik daar aankwam en ik vond er alleen nog een loopjongen die aan 't opruimen was
en gereed ook te vertrekken. Baas en bedienden waren er niet meer en ik vernam
algauw dat hier in heel het gebouw geen vluchtelingen gehuisvest waren. Toen juist
bracht men daar het telegram binnen dat ik uit Tilburg verzonden had en dat ik nu
zelf kon meenemen.
Het kan een mens soms raar vergaan met zijn gewaarwordingen. Als men na veel
last en moeite en tegenslag, op het punt is te bereiken 't geen men zo angstig begeerd
heeft en de wens en 't verlangen staat om verwezenlijkt te worden, gebeurt het dat
men dat verlangen en het ongeduld en de gejaagdheid plots voelt wegvallen alsof
men stond voor iets dat heel gewoon is. Naarmate men het doel of de verwezenlijking
der begeerte ziet naderen, vervalt ook de reden der onrust en de gejaagdheid. Zo
moest ik het ondervinden terwijl ik met de jonge bediende die mij naar zijn meesters
huis zou brengen, door de stad liep. Die laatste tegenslag waardoor het weerzien
nogeens was uitgesteld, wekte in mij geen ontgoocheling of wrevel; ik liet het nu
maar gaan gelijk het kon. Ik was alleen maar bezig met de vraag: in welke omgeving
zal ik vrouw en kinderen weerzien? Zal er niet te veel drukte mede gemoeid zijn?
Alle gejaagdheid en ongeduld echter waren weg - een uur vroeger of een uur later,
wat kon het toch eigenlijk geven als men aangeland is? Ik vond het alleen vervelend
straat in en straat uit te moeten lopen zonder te weten waar en wanneer men er zijn
zal; - telkens als men verwacht te mogen stilhouden aan een zekere deur met een: 't
is hier en dat men altijd maar voort verder lopen moet, nieuwe straten in die wanhopig
lang schijnen. En dan komen er plots weer van die ongeduldsvlagen bij 't bedenken
dat men ginder opgewacht wordt, dat men er nog altijd in 't onzekere gissingen
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aan 't maken is over het onberedende1 uitblijven; - dat er lastige stonden voorbijgaan
terwijl men zich martelt met zotte veronderstellingen over ingebeelde ongelukken
... dat men er eindelijk de moed verliest en alle hoop opgeeft en berusten gaat in de
ontgoocheling met de zekerheid dat 't verlangen toch niet zal vervuld worden. Wat
men zich al opwindt en toestanden inbeeldt... Middelerwijl2 was ik maar aldoor aan
't gesprek met de gedienstige jongen die mij zover op de weg bracht, en nog wel over
de onverschilligste zaken.
't Geen ik hier opschrijf is nog maar enkele dagen geschied, men zou denken dat
het levende vers3 in 't geheugen ligt omdat het zulke sterke indruk heeft gemaakt en toch moet ik me goed bedenken om me te herinneren hoe alles gegaan is... Het
staat me voor als een gebeurtenis uit een sprookje; - ik het me maar blindelings leiden,
zonder - dat ik nadacht hoe het zou aflopen, met de gelatenheid om effenaan4 de
dingen te nemen gelijk ze zich voordeden.
We waren aangekomen in het nieuwe stadsgedeelte - ik verkende mij aan het
Concertgebouw, de IJsclub; - verder was het de duisternis, waar alle lichtpunten
ophielden - de onbebouwde en onbewoonde uitgestrektheid dus - het einde. Hier
ergens moest het dus wel zijn, want verder kon het niet.
Het huis waar de jongen aanbelde stond in de duisternis doch ik kwam in een hel
verlichte vestibule ingericht als de ingang van een modern, groot hotel, met concierge,
poortier, telefoon enz... Een jongen in livrei bracht mij in de lift naar boven op een
andere vestibule, drukte er op een electrische deurknop en, na een militaire groet,
verdween met zijn lift weer in de diepte.
Op de stond ging de deur open en ik werd er door een jonge juffer met verukkelijke
gulheid ontvangen en verwelkomd. Hoe ze mij verkende of opwachtte was mij een
raadsel. Met een spontaan gebaar echter, vatte zij mij bij de hand en, als de fee uit
het sprookje, leidde ze mij opgetogen
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verder, zonder me maar gelegenheid te laten me te ontdoen van pet of regenjas. Eer
ik al bekomen kon uit de verbazing stond ik te midden een ruim salon waar het
overvloedige licht mijn blik verbijsterde zodat ik op de stond niemand verkende van
al de aanwezigen die me daar opwachtten.
't Geen volgde is heel gauw beschreven. Men stelt zich voor dat het iets heel
omslachtigs worden moet, en integendeel, in twee minuten is het afgelopen. Ik weet
alleen nog dat ik een stonde gevreesd heb niet recht op de benen te zullen blijven zodanig werd ik bestormd en ik kan niet zeggen met hoeveel er me ineens aan de
hals hingen die trokken om me op de grond te krijgen.
Als we al kalm neergezeten waren, en de thee al geurig in de kopjes te dampen
stond, ontdekte ik nu nog mensen die ik vergeten had te groeten - zo ordeloos en
tegen alle regels in, geschiedde de plechtigheid van het weerzien. Van 't geen ik me
had voorgesteld dat er na de eerste uitbundigheid, een kalm relaas volgen zou waar
ordelijk en punt per punt, we elkaar alles zouden mededelen en aanhoren wat er
gebeurd was, kwam er ook niets terecht. Het was ook al een wonder ogenblik, want
ik viel hier te midden van het kinderfeest en ware ik een half uur vroeger gekomen
- was het niet van die fatale vergissing met de trein, - dan had ik Sinterklaas hier in
hoogst eigen persoon ontmoet. Nu was mijn eerste werk om de geschenken te
bewonderen en tot mijn vreugdige verbazing moest ik ondervinden dat de heilige
kindervriend me ook indachtig was geweest.
Nooit gelijk dat eerste half uur heb ik zo genoten om veilig en warm neer te zitten
in gezellige kring, waar men niet anders ontwaart dan welgezindheid, - als alle
verlangens voldaan zijn, zodat geen enkele gedachte nog uitstraalt in de verte, maar
integendeel, alles samengetrokken blijft en verinnigd in de nauwe kring door 't licht
van de kroonluchter beschenen en door de wanden van de kamer omsloten. Voor
ernstige mededelingen en beschouwingen was er nu tijd noch gelegenheid; - hoeveel
aangenamer was het en beter nu maar te luisteren naar het ijdel gesnater der kinderen
die vrolijk en opgetogen hun gang gingen alsof ze in 't aards paradijs waren bezig
geweest. We waren ten andere op dit ogenblik te zeer ontheven van 't geen ons niet
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persoonlijk aanging, - te weeldig1 met ons samenzijn; - het gesprek diende voorlopig
maar als afleidsel, iets voor de vorm, omdat het zo hoort en er altijd veel en vlug
gepraat wordt in opgetogen gezelschap.
Onder de ontroerendste gewaarwordingen die mij op de eerste stond van het
weerzien 't meest getroffen hadden en mij 't onderscheidelijk gevoel gaven waar
vreugde en wee gemengd schenen, was er de indruk of 't vermoeden namelijk dat
vrouw en kinderen van mij vervreemd waren, - dat er door 't verblijf in het vreemde
land en in de nieuwe omgeving, iets van hun aard was weggevallen dat onherroepelijk
verloren zou zijn. Op de stond2 gaf ik mij al evenwel3 rekenschap van de oorzaak die
het vermoeden bij mij deden ontstaan. Mijn vrouw zag ik voor 't eerst met dat nieuwe
kleed dat ze zich hier had moeten aanschaffen... en Paul en Paula die met de kinderen
van hun gastheer nu twee maanden lang hadden omgegaan, spraken het zuiverste
Hollands, alsof ze hier waren geboren en grootgegroeid. 't Was danig lief om horen
en toch was 't mij een onaangename verrassing, omdat ik op die stond bevroedde
wat het aan moeder en kinderen gekost had eer ze zich dat vreemde hadden aangepast.
Wat zullen ze al gezucht hebben en geweend om 't geen ze gedwongen verlaten
hadden en 't geen de weeldeomgeving, de liefderijke genegenheid van gastvrouw en
vrienden hen hier niet geven kon...
Even gauw echter was alle gevoelerigheid weggevaagd door 't gedacht: dat men
nu alle wee en treurnis in de gezamenlijke beker bij de oorlogsrampen storten moet
en dat wij in elk geval de grote bevoorrechten zijn die niet uit nood, maar veeleer uit
voorzichtigheid onze voorzorgen genomen hebben.
Die avond stond er mij nog iets te wachten dat ik me lange tijd had moeten
ontzeggen en schier vergeten was: het slapengaan der kinderen. Het hartelijke
afscheid, de plotse overgang van de druistigheid4 en 't geweld naar de rust en de stilte
- nadat alle verlangens voldaan zijn, alle lusten uitgevierd en ze moe en afgemat,
begeven met de
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uitdrukking der onschuld op 't gelaat en 't vertrouwen in de goedheid aller dingen in
het hart, zich neergevleid hebben met de hoop op nieuwe vreugd voor morgen. Hoe
schoon toch een slapend kind kan zijn op wiens wezen de straal van 't geluk verspreid
ligt!
Lange tijd zaten we daarna getweeën nog vertrouwelijk te praten op de rand van
het bed en ik weet nog hoe het me opviel hier kennis te maken met al die vreemde
dingen op de kamer waar mijn huisgenoten lang vertrouwd mee waren... 't is alsof
ik een hele tijd niet meegeleefd had en ik nooit meer op de hoogte zou kunnen
gebracht worden van 't geen in mijn afwezigheid was gebeurd. Maar met die
beschouwingen werd de vermoeidheid me de baas. Ik had inderdaad een zware dag
achter de rug - ik was als de reiziger die afgemat van het dompelen1, zich neerstrekt
met 't goede gevoel van aangekomen te zijn en nu genieten mag van een welverdiende
rust.

6 december.
Die rust had ik me voorgesteld als iets heerlijks, die hierin zou bestaan: enige dagen
gezellig samenzijn, kalm in ons eentje zitten praten en vertellen en vernemen alles
wat we van weerkanten in onze afwezigheid ondervonden en beleefd hadden; - bergen
nieuws hadden we ondereen te verleggen. Verder wat wandelen, vrienden opzoeken,
en met de kinderen bezig zijn. Men had er hier echter anders over beschikt. Van die
eerste zondagmorgen herinner ik me alleen nog het heerlijke winterzonnetje en een
fijne, doorzichtige mist die als een zilvergaas over de Amsterdamse grachten hing;
't overige was heel en al rumoerigheid en drukte. Buiten mijn wil en weten om, waren
schikkingen genomen, eenthoeveel2 kennissen en vrienden van mijn aankomst
verwittigd, met 't gevolg dat de twaalf uren van deze eerste dag en de volgende ook,
ingedeeld werden als op een programma, met de aanwijzing hoe elk uur te gebruiken
was. Op 't vreemde3 laat ik maar altijd begaan en stel me liefst onder voogdij van al
wie 't maar
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op zich nemen wil de zaken te schikken als ik dan maar de verantwoordelijkheid
ontgaan kan voor mislukte bezoeken en vergeten afspraken en er vermeden wordt
dat er twee of meer dingen op 't zelfde ogenblik moeten geschieden.
Op de omgeving maakte ik een beetje de indruk alsof ik uit een wonderland kwam
en heel gewichtige tijdingen had meegebracht waardoor ik iedereen moest te woord
staan. Van mijn kant, voelde ik mij nog altijd als iemand die verbijsterd is door een
te felle lichtschijn, bedwelmd door te veel gerucht en beweging, - werkelijk als
iemand die een hele tijd onder de grond heeft gewoond. Rechts en links antwoordde
ik er maar op los, ging waar men mij gaan deed en zag altijd maar andere mensen iets lijk in voortdurende audiëntie. De overgang van de eenzaamheid naar die drukte
was te groot en ik had geen tijd tot nadenken, zodat ik me in die felle opschudding,
ineens weer wakker voelde en mens worden. 't Geen aan mij voorbij ging, geleek
aan de beelden op een schijverende1 film - telkens waren het andere wezens, andere
karakters, andere overtuigingen in andere toestanden en omgeving - altijd maar
bezoeken krijgen en bezoeken afleggen... tot we eindelijk weer in de huiselijke
stemming gerochten en kindervreugd meemaken konden. De vele vrienden hier
hadden er voor gezorgd dat Sinterklaas zijn geschenken niet al in één en dezelfde
plaats had neergelegd; - het werd iets als een ommegang2 en wat een blijde
verrassingen telkens voor de kleinen en wat een ontdekkingen van aandoenlijke
genegenheid voor ons; - meer voorwaar dan men denken kan.

7 december.
Bij 't begin van deze reisbeschrijving zocht ik naar een titel om dat afzonderlijke
hoofdstuk een naam te geven. Ik had het eigenlijk maar moeten noemen: ‘De
veropenbaring’, want een veropenbaring was het waarlijk voor mij. 't Geen ik zelf
te vertellen, zelf meegeleefd had en ondervonden, verzonk alles in het niet, vergeleken
bij 't geen ik
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hier vernemen moest en anderen beleefd hadden. 't Klinkt een beetje gek, maar 't
onwaarschijnlijkste is aan te nemen in oorlogstijd - altijd zeker is 't dat ik naar hier
om nieuws moest komen ook over 't geen in mijn omgeving gebeurd was en
voorgevallen. Van 't geen ik vroeger geschreven heb zal ik veel hoeven uit te
schrappen, want nu moet ik bestatigen1 veelal gehandeld te hebben als een blinde in
de beweging, als een dove in 't gerucht - 't zijn mijmeringen van iemand die onder
de grond heeft geleefd en als zulkdanig zijn ze dan ook maar als rariteit te
beschouwen, bij al het ongerijmde dat de oorlog heeft teweeg gebracht.
Vooreerst kreeg ik hier het volledig relaas van mijn vrouw, hoe zij, na haar afscheid
de zesde oktober, uit Vichte in Gent was aangekomen en daar met twee kinderen en
beladen met pakken en koffers, op een bestormde trein was gerocht om in Brugge
aan te landen, waar zij juist de zegevierende intrede der Engelse troepen hadden
bijgewoond - een onvergetelijke gebeurtenis - die echter opgevolgd was door een
lamentabel schouwspel: de aftocht van het Belgische leger, afgemat en ellendig...
op de hielen gevolgd door de Duitsers... Met, als gevolg, een algemene schrik onder
de bevolking, de vlucht en zij ook met de kleinen en mijn broer als leidsman, de
lange lijdensweg te voet, over Damme naar... Sluis. Het schouwspel van al die ellende,
vermoeienis, honger, koude, onder die tienduizenden vluchtelingen, waar iedereen
overdaan door angst, zijn eigen wegen zoekt en een onderkomen voor de nacht;...
het gekerm en geween van kinderen in die ijselijke verwarring, heel het kleine stadje
door, alle huizen vol niet alleen, maar het ruim der schepen, schuren, hoeken en
straten, alles vol met stro - als een stal waar rijk en arm dooreen aan dezelfde ontbering
was blootgesteld. En dan 's anderendaags, na die gruwelijke nacht, het vechten om
op een tram te komen, het zoeken en afhandelen met een voerman, om in Breskens
te geraken; de overvaart naar Vlissingen op een propvolle boot; en hier weer alles
verwarring, ellende en gebrek... Hoe zij dan verder op de trein gerochten die 't noorden
instoomde en hen tegen de avond in Amster-
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dam bracht, waar alles uitstekend was ingericht om de verdwaalde vluchtelingen te
ontvangen en te herbergen. Wat er op die tocht is geleden geworden, wat een
schrikbeeld van ellende en droefheid het geweest is, - de duizenden die het
meegemaakt hebben, zullen het nooit kunnen vertellen - zij houden het bij als een
visioen uit voorhistorische tijden, toen de wereldcataclysmen hele bevolkingen op
de loop dreven en vernietigden.
Hier dus heb ik voor 't eerst kunnen beseffen wat het geweest is die mensenstroom
die over Holland gevaren is als een reusachtige zwerm; - en hier ook kon ik eigenlijk
waarderen 't geen Holland in een spontaan gebaar van hulpvaardigheid, voor ons
arme landgenoten heeft gedaan toen het door die zee van ellende werd overstroomd.
Ik veronderstel dat die duizenden die hier geholpen werden, het voor de wereld
getuigen zullen en dat de dankbaarheid en erkentelijke genegenheid, zo duurzaam
en onuitwisbaar zijn zullen, dat de herinnering aan dit feit alleen, de onverbrekelijke
toenadering tussen Holland en België, voor altijd zal teweeg gebracht hebben; - een
toenadering die ontstaan is buiten alle diplomatieke inmenging.
Uit het kwaad komt er altijd toch enig goed. - Het schouwspel van dat onzeggelijk
wee heeft bij de Hollanders een onbeperkt medelijden gewekt en een toewijding en
edelmoedigheid, waarvan zeker weinig voorbeelden in de geschiedenis zijn aan te
halen; maar buiten en boven die schone toewijding, acht ik evenzeer 't geen ik nu
reeds als het blijvend uitwerksel1 van die ontmoeting noemen zal, te weten: een
verinniging en oprechte en diepe genegenheid die de toenadering een edel karakter
zal bijzetten. Van weerskanten voelen wij nu beter de verwantschap die ons
samenhoudt. En hoe deugdelijk en ontroerend bij ons vooral, is het gevoel dat we
uit die ondervinding opdeden: als men in 't ongeluk en de ellende verkeert, dat men
hulp en redding en een toevlucht vinden kan bij het broedervolk dat door 't noodlot
van de rampen gespaard bleef. Iedereen in 't bijzonder en allen in 't gemeen zullen
wij, Zuid-Nederlanders indachtig blijven wat de Noord-Nederlanders voor
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ons gedaan hebben en wat wij hun verschuldigd zijn. De geschiedenis van dees tijden
die zwart ziet van de onmenselijkheid, zal toch een glorierijke bladzijde van verheven
naastenliefde aan Holland te wijden hebben.
Waar ik nu eigenlijk over mijn persoonlijk geval zou moeten handelen en mijn
plicht van dankbaarheid tegenover mijn weldoeners openlijk uitspreken, kom ik voor
een moeilijk stuk te staan. Vooreerst is 't de ontroering die me aarzelen doet bij 't
gedacht aan 't geen ik er ondervonden heb; - de vrees ook dat ik door
onbescheidenheid, iets van de kostelijkheid en de schoonheid der edelmoedige
vriendschap zou schenden en te niet doen als ik namen en zaken ga noemen voor de
wereld. In ongeluk en tegenslag, leert men zijn vrienden kennen, en dat was voor
mij weeral een... veropenbaring. Het is een heerlijk gevoel te ondervinden dat men
vrienden heeft op wie men rekenen mag en die het als een geluk beschouwen in de
gelegenheid te zijn hun genegenheid te kunnen bewijzen. Ik heb alle reden te
vermoeden of wij onze vrienden misschien een grote dienst bewezen hebben met de
aangeboden gastvrijheid te willen aanvaarden? 't Geen in zulke voorwaarden
geschonken wordt kan men geen onderstand noemen of hulp en er kan ook geen
kwestie zijn van verplichting of schuld; - zulke ontmoeting verinnigt de vriendschap
gelijk geen andere het zou kunnen - zij laat een verrukkelijke herinnering als de
vreugd van een verheven schoonheid die eeuwig in ons bezit zal blijven. Een
kostelijkheid die we meedragen door 't leven - iets waaraan men veel denkt, maar
waarvan men weinig spreekt, omdat men het gevoel niet in zijn waarde kan
uitdrukken.
Veropenbaringen van alle andere aard kreeg ik hier t' allen stonde1. Er waren
vooreerst de dagbladen die mij een ruimere blik gaven over de algemene toestand
en waaruit ik de stemming kon nagaan die de oorlog onder de gemoederen had
gewekt. 't Geen mij hierin bijzonderlijk trof, was de algemene verontwaardiging om
het brutale optreden van Duitsland tegenover België. Onder de Hollanders waren er
die zich voor, anderen die zich tegen
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Duitsland verklaarden, maar geen enkele heb ik aangetroffen die niet ten volle zijn
sympathie uitsprak en zijn bewondering voor de Belgen. De rampspoed en het lijden
hadden allerwegen de genegenheid verwekt voor onze landgenoten. Op 't vreemde
eerst wordt men gewaar hoe gevoelig men is voor deelneming in onze ellende en
belangstelling in ons ongelukkig lot. Meer dan eens betrapte ik mezelf dat ik ging
toegeven aan weemoedigheid, alsof de deelneming aan mij persoonlijk was gericht.
't Wonderlijkste van al: dat ik hier moest komen om nieuws te vernemen over mijn
eigen streek; - dat ik hier eerst te weten kwam wat er vlak in mijn buurt gebeurd was.
't Schijnt ongelooflijk, dat ik niets wist over de toestand van Ieper en de schrikkelijke
ramp die onze schoonste stad van Vlaanderen getroffen had! Men moet in een onzijdig
land zijn, waar iedereen zijn vrije mening uitspreekt, waar men alle dagen de
uitvoerige beschouwingen krijgt over elke gebeurtenis, om te weten wat een oorlog
is. Van hieruit eerst, kan men overzien de eindeloosheid der verschrikking die over
de wereld gekomen is. Op een bekwame afstand krijgt men doorzicht genoeg om de
slagvelden te overschouwen met de gruwel van brand en bloed en vernieling. Ginder
in de nabijheid, vlak achter het front, zitten wij als krijgsgevangen zonder te weten
wat er in onze omgeving gebeurt, tenzij 't geen wij vernemen al1 de ene kant door de
gecensureerde ‘mededelingen’, dat is de eentonige opsomming van veroverde
loopgraven, en tienduizendtallen krijgsgevangenen... en van de andere kant: 't geen
er op klandestiene manier als nieuws van over 't front komt en uit vliegtuigen wordt
neergeworpen -: 't formele bericht van een onmiddellijke doorbraak en de algehele
verlossing. 't Zal niemand verwonderen dat men het ene betwijfelt gelijk het andere
als ons vertrouwen zo op de proef wordt gesteld.
De dreun van het aanhoudend zwaar geschut zelfs kan ons geen indruk meer maken
want de uitwerkselsel wierden we er nooit van gewaar ... De lucht schijnt verstard
die wij inademen - wij hebben nergens een erkenningsteken
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waaraan wij de leugen uit de waarheid onderscheiden kunnen en zo komt men stilaan
doch onvermijdelijk, tot een geestelijke apathie waar alle redenering en oordeelkundig
doorzicht stopgezet wordt.
Het is niet te zeggen welke geweldige indruk het op mij miek toen ik voor 't eerst
de platen van Ramaekers te zien kreeg die hier overal aan de vensters der
boekenwinkels ten toog1 lagen. Spotprenten mag men ze niet noemen, ze zijn veelmeer
de samenvatting in beeld van de tragische verschrikking der gebeurtenissen van onze
tijd. Ik wist aleens niet dat er iets van die aard bestond - een veropenbaring weeral.
- En ik ben zeker dat er ginder thuis, in het bezette land, waar het leven zo goed en
zo kwaad zijn banale gang gaat, niemand aan denkt de zaken van uit zulk een hoogte
op te vatten. Nu eerst voel ik wat het te zeggen is om van alle geestesgemeenschap
afgesloten te leven terwijl over het lot van uw land, uw volk en uw leven beslist
wordt. Het is alsof er een stolp gebroken werd die mij ineens het uitzicht over de
wereld weer opent!

8 december.
Van Amsterdam heb ik altijd heel veel gehouden, maar nu ben ik er waarlijk verliefd
op geworden. Ik aanzie het als de schoonste stad der wereld. Vroeger kende ik ze
alleen uitwendig en ik kreeg er altijd de historische indruk van 't geen ik aanzag als
de aard van de Hollandse ziel en gemoed. Nu ik hier verblijf met al mijn huisgenoten,
voel ik er mij ingeburgerd als een vaste inwoner en nu heb ik ook gelegenheid het
‘inwendige’ van Amsterdam te leren kennen. Nu met de oorlog, is er iets heel
bijzonders -: 't is alsof er een groot deel van Vlaanderen hier ware overgebracht men voelt er zich thuis als in een stad van 't Vlaamse land, midden onder bekenden.
Er heerst hier iets als een congresstemming - een stille opgetogenheid onder de
bevolking en overal vriendelijke tegemoetkoming... en vertrouwelijkheid in de
omgang. Er zijn inlichtingsburelen voor Belgen, speciaal Belgische nieuwsbladen,
tentoonstelling van Belgisch schilderwerk en een aantal Belgische dingen
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meer. En 't geen de illusie volledigt, 't is dat men overal en op 't onverwachts altijd
nieuwe landgenoten en vrienden en kennissen ontmoet. Ge gaat over straat, ge zit in
een koffiehuis, in 't station, het theater, ge ziet er bekende wezens en niemand die
zich verrast toont of verwondering gebaart1 u hier te ontmoeten; 't is alsof het zo
afgesproken was en men van elkanders aanwezigheid wist. Het raadsel werd me eerst
later opgehelderd: ja, 't waren de inlichtingsburelen die er voor zorgden dat iedereen
hier van malkander wist zelfs eer men iemand had ontmoet; - men heeft er inderdaad
maar de lijsten der vluchtelingen na te gaan om precies te weten wie hier aangekomen
is en waar hij verblijft - alles is hier inderdaad zo goed en zorgvuldig ingericht dat
niemand er kan verdoold lopen.
Telkens men een kennis ontmoet is het weer een vertrouwelijke mededeling van
gevaarten2, toestanden en verwachtingen...
En dezen die ik niet ontmoette kwamen me opschellen aan de telefoon zodat ik er
geen ogenblik met rust gelaten werd; - dat is de schuld van die goede inrichting die,
benevens haar uitstekende voordelen, ook haar ongemak meebrengt.
Voor vandaag had ik een uitnodiging van Frans van Cauwelaert om hem een
bezoek te brengen in Scheveningen waar hij zich gevestigd heeft.
In Den Haag trof het mij zoveel Belgen te zien en naar het me scheen, vooral
Brusselaars en Walen. Ik heb kunnen merken dat zij er 't leven al de schone kant
nemen en er openlijk goede sier maken, alsof ze er maar voor hun plezier waren
uitgetrokken. Bij mezelf miek ik de beschouwing over de gevolgen van die...
uitwijking; - welke indruk het Haagse leven maken zou op mensen die nooit vermoed
hadden dat er nog een andere beschaving bestaan kon dan de Franse?... Zouden die
tijdelijke landverhuizers nu niet inzien dat de Vlamingen ook recht van bestaan
hebben aangezien er Nederlanders zijn die een eigen beschaving bezitten en het heel
goed gedaan krijgen zonder de Franse?? Zou de oorlog nu misschien dàt goede gevolg
voor ons
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hebben: dat er tussen België en Holland een ware en blijvende toenadering ontstaat,
buiten de letterkunde en Vlaamse beweging om??...
Langs de eenzame Scheveningse weg ontmoette ik een stoet Hollandse artillerie;
- hier in de verlatenheid van het stille winterlandschap, kon dat militaire vertoog1
niets anders dan een parade-indruk op mij maken. Alles was met de soldaten in de
beste orde, en toch zag men het hun aan dat het geen ernst was - dat het maar een
wandeling gold en dat ze niet naar het slagveld trokken; - het leek me veeleer een
ontwerp voor een Hollandse schilderstuk, in die omgeving gezien.
De badstad zelf was doods en verlaten, - geen mens aleens2 aan wie men de weg
vragen kan.
Bij Van Cauwelaert wachtte mij het vriendelijkste onthaal en een boel openbaringen
van heel bijzondere aard. Aan tafel liep het gesprek vooral over de gebeurtenissen
te Antwerpen, over de toestand der regering, over onze soldaten in de
interneringskampen en over de vele bezigheden waarmede onze
volksvertegenwoordiger en Vlaamse leider hier de handen en het hoofd vol had.
Frans van Cauwelaert had hier een drukke werkkring gevonden en hij was overtuigd
dat hij zich hier langs alle kanten verdienstelijk en nuttig maken kon. En toch was
het tussen zijn woorden te raden dat hij spijt voelde en het betreurde niet in het
vaderland te kunnen blijven. Hij had het langs alle kanten beproefd om terug te keren,
maar al zijn vrienden hadden het hem ontraden, met de bewering: dat de doodstraf
hem te wachten stond: men had zijn naam gezien op de zogenaamde zwarte lijst.
Ik kan niet nagaan voor hoever die bewering gegrond is - het valt mij op dat die
zwarte lijst hier zulk een grote rol speelt. Iemand die uit het bezette land komt doet
hier in elk geval de ondervinding op dat de gevluchte Belgen die hier anders in volle
veiligheid leven, banger zijn dan wij die ons vlak achter 't front bevinden en aan 't
gevaar zijn blootgesteld. Bij al de gevluchte Belgen die ik hier ontmoet, zit er de
schrik nog in die hun bijgebleven is uit de eerste dagen
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der algemene opschudding. In een ogenblik dat de vrees al de gemoederen bemeesterd
had, hebben zij toegegeven en, met of zonder reden, zijn zij gevlucht; - niemand zal
het hun kwalijk nemen dat een ieder zijn eigen geval nu tracht belangrijk te maken,
ware 't maar niet dat men hier over 't algemeen wil doen aannemen: dat iedereen had
moeten vluchten en dat 't een soort minderwaardige vaderlandse Belgen zouden zijn
die thuis bleven. Zo is 't dat iedereen hier dus op de zwarte lijst staat, ofwel hij heeft
Duitse spionnen doen aanhouden of hij vreest vervolgd te worden om 't geen hij
gezegd of geschreven heeft tegen de Duitsers. Allen om 't even lopen ze over van
uitzinnige haat en verachting tegen al wat Duits is; zodat zij niet kunnen begrijpen
of aanvaarden dat er maar een Belg - qui se respecte - in het bezette land kan blijven
zonder op de Duitse soldaten te spuwen en te schelden. Er zijn er onder hen die
menen dat wij onze plicht niet doen van vaderlander, als we, al naar de gelegenheid
zich voordoet, elk zijn man achter een hoekje niet kort en klein maken! Er heerst
hier waarlijk zulk een opgewonden stemming; het doet me denken aan de mussen
die ‘dief, dief’ roepen naar de kater die onder de boom te blekken1 zit omdat hij het
stoute gebroed niet grijpen kan. Ik voorzie dat er veel misverstand ontstaan is en het
lange tijd zal duren eer het geschil bijgelegd is tussen de Belgen die gevlucht zijn en
dezen die in 't land bleven. De gemoedstoestand bij de twee soorten is totaal
verschillend; ze zoeken ten andere niet elkaar te begrijpen integendeel, elk van zijn
kant beweert volgens zijn plicht gehandeld te hebben... Als ze 't van elkaar maar
wilden aanvaarden, maar dezen die gebleven zijn worden verdacht om te weinig
vijandschap te tonen tegenover de overweldiger; en dezen die gevlucht zijn, scheldt
men voor lafhartigaards2 omdat zij aan een ongegronde vrees hebben toegegeven en
uit gemakzucht verkozen in veiligheid hun kommerloos leventje voort te zetten en
hun landgenoten aan hun lot over te laten. Voeg erbij dat de oorlogstijden de geesten
en gemoederen ongelooflijk opgewonden en verbitterd hebben, zodat er nergens
plaats of gelegenheid
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is voor kalme, objectieve redenering - het schijnt een hoedanigheid die met de toestand
eigen is om maar op elkaar los te donderen.
Die beschouwingen zijn me niet ingevallen onder het gesprek met Van Cauwelaert
- mijn overtuiging in deze was reeds gevormd door vroegere ondervindingen - we
raakten deze zaak enkel eventjes aan en begrepen elkander goed. Naderhand kwam
heel natuurlijk de Vlaamse kwestie aan de beurt en er werd me o. a. medegedeeld
en besproken, het voorstel en ontwerp van L. Simons om een plaats te laten en een
rubriek te vormen in de ‘Nieuwe Groene’ waar de Vlamingen hun belangen zouden
bespreken. Die rubriek zou staan onder 't beleid van Van Cauwelaert zelf en zou voor
bijzonder doel hebben de Vlaamse krachten te groeperen en te beletten dat er
buitensporigheden zouden gebeuren en moeilijkheden te vermijden... Dat ontwerp
vond ik uitstekend en ik beloofde dan ook er aan mede te werken.
Aan mijn bezoek bij Frans van Cauwelaert heb ik de beste herinnering bewaard;
- hij heeft op mij de indruk gemaakt van een vastberaden, moedig en oprecht
regeringsman die het eerlijk meent en die in de omwenteling der gebeurtenissen, de
kop gespannen houdt en in de verte ziet hoe hij 't best het goed uit het kwaad zal
kunnen redden. Het heeft me deugd gedaan drie, vier uren in onderhoud met hem te
zijn om onze inzichten te kunnen uitwisselen; voor 't eerst heb ik nu heel duidelijk
ingezien en gevoeld dat we, met alles wat ons aanbelangt en waar we naar streven tot 't verkrijgen van onze rechten en tot volmaking van onze aard op een keerpunt
staan; - dat voor 't ogenblik alle waardegeving geheven is; - dat de toekomst voor
ons is iets als een gesloten boek, maar dat we nu, meer dan ooit, voor de kans staan
van: alles of niets.
Al ware 't maar om de tegenstelling te ondervinden, als ik in stad verblijf, wil ik
het stadsleven meemaken. In een variété-theater kregen wij onder andere variéteiten,
een onnoemlijk flauwe klucht die dan nog het mobiliseren tot onderwerp had, - 't
geen naar mijn gesteltenis misplaatst scheen in deze tijd en in een land waar men al
zoveel wist van de oorlogsgruwel. Verder waren er vooral de veldslag-
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films die veel bijval kregen. Die avond deed ik hier twee ondervindingen op. Ten
eerste: dat humor een ding is vooral van lokale aard. Voor de zogezegde Hollandse
moppen, bleek ik totaal ongevoelig en ik geloof wel dat men de kluchten die hier zo
goed insloegen, onmeedogend zou uitgefloten hebben in een volkstheater te Brussel
of te Antwerpen. - Ten tweede: ik moest hier weer ondervinden dat niets ontroerender
werkt dan medegevoel door vreemden voor ons eigen lijden en ongeluk. Zolang de
films voorbijschoven die betrek1 hadden op het oostelijk gevechtsterrein, was er wel
belangstelling en nieuwsgierigheid bij 't publiek, meer niet; maar zo gauw we onze
eigen streek verkenden2 op het doek - de verwoesting van Leuven, Aarschot, Ieper,
ging er iets als een ingehouden zucht van deernis en verontwaardiging door de
menigte; - die deernis heb ik zelf nooit zo diep gevoeld als op dat ogenblik - 't was
alsof het stukken waren van mezelf die daar onwederroepelijk vernietigd lagen alsof de deelneming der hele zaal tot mij gericht was. Andere Vlamingen die met
mij waren, gevoelden het gelijk ik... en ik zag de tranen in hun ogen blinken. We
konden het eindelijk niet langer meer uithouden en met een prop in de keel, verlieten
wij de zaal, uit vrees dat we anders zouden uitbarsten.

9 december.
Mijn verblijf hier in de stad wisselt om zo te zeggen tussen twee uitersten. Eensdeels
is het in het nieuwe Amsterdam in de moderne wijk met woningen waar de nieuwste
inrichting voor alles wat in het grote stadsleven gebruikelijk is, wordt toegepast. Hoe
net, hoe doelmatig, hoe ordelijk en hoe degelijk ziet alles er uit. Zonder enige drukte
of gedruis, ver van de eigenlijke woelige stadsbeweging. Al 't geen maar enigszins
aan arbeid, aan armoede of slordigheid kan doen denken, is er zorgvuldig uit
weggeweerd. Als ik hier rondwandel, vooral s' morgens, wanneer de jeugd op gang
is - gezonde, blozende, frisse, vrolijke en schoon aangedane3 jongens en meisjes, elk op
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weg naar zijn school, - vooral als ik die ontelbare scholen zie, ingericht als paleizen,
kan ik niet nalaten te denken aan de verwezenlijking van een of andere toekomststad,
gelijk er beschreven zijn in Bellamy's Looking Backward of in William Morris' News
from Nowhere - waar de mensen door beschaving en welstand, tot de opperste
gelukstaat zijn gekomen.
De andere helft van mijn verblijf slijt ik in het oude Amsterdam, waar alles, heel
de uitwendigheid - de fysionomie en atmosfeer - me herinnert aan Rembrandt, aan
Vondel en aan alles wat er historisch aan 't verleden van de stad verbonden is... met
't moderne en 't later bijgekomene er bovenop: Breitner, Royaards, Querido en de
anderen. Voor 't innerlijke geniet ik dan nog wel dubbel van de oud-Hollandse,
degelijke gezelligheid die onveranderd bewaard is gebleven in sommige interieurs,
waar ik op end op1 in de stemming kom van Sara Burgerhart. Wat is er in 't hart zelf
van die grote stad een schat van oud-Hollands binnenleven blijven voortbestaan; in dat grootsteedse Amsterdam vindt men waarlijk nog ongerept dezelfde goedaardige
gedaagdheid van bejaarde tanten en juffers bij wie de zorgelijkheid, de toewijding
en genegenheid aan het ongelooflijke grenzen; - deugden die men slechts in
achttiend'eeuwse romans mogelijk achtte bestaan hier in werkelijkheid - Betje Wolf
en Aagje Deken ontmoet men hier in levenden lijve. Nu gelijk toen is het bij haar de
zelfde stille, onverstoorbare welgezindheid, opgewekte vriendelijkheid, dezelfde
voorkomendheid; de drang om van haar eigen stil geluk altijd maar mede te delen
al wie door ramp of ongeluk getroffen werd. Het is een ware zegen om van die
wondere hulpvaardigheid te genieten; met zoveel zoetaardige bescheidenheid wordt
ze u toegediend, met zoveel liefde, zodat ge er de indruk krijgt dat ge maar hoeft te
laten begaan en te aanvaarden om de milde geefsters gelukkig te maken. Het is een
van de goede kanten van de oorlog, dat er veel edelmoedigheid door voor de dag
komt, de veropenbaring van schone gevoelens die anders nooit tot hun recht zouden
komen en waaraan men niet geloven
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zou dat ze bestaan kunnen, omdat men ze in de tegenwoordige tijd verloren waande.
Gedurig maak ik de vergelijking tussen mijn vroegere bezoeken aan Amsterdam
en mijn verblijf nu in dezelfde stad. Eertijds was het gewoon hotelleven met
vriendenbezoeken en verder gelijk men het maken wil op speelreis: plezier onder 't
gezelschap, musea, theater, café's, rijtoertjes, enz. Maar met dat alles maakt men 't
innerlijke leven der stad niet mee, wordt men niets gewaar van de ziel en 't
eigenaardige der bewoners. Nu voor 't eerst, en ter oorzaak van de oorlog, is het heel
anders; toestanden en verhoudingen zijn omgekeerd -: alle deuren gaan open en men
wordt uitgenodigd het langs de binnenkant mede te leven. Hier bijzonderlijk waren
het voor mij veropenbaringen over heel de lijn - indrukken en ondervindingen die
mij zullen bijblijven voor altijd en die ik met dankbaarheid en erkentelijk genot,
meedragen zal door 't leven als een herinnering aan iets ontroerend schoons en opperst
behaaglijk...
In de namiddag was er weeral, buiten mijn weten of toedoen, iets geschikt om ons
te verlustigen, een rijtoer namelijk waar al de kinderen van het hele gezelschap zouden
aan deelnemen; naderhand eerst werd ik gewaar dat het eigenlijk voor de kinderen
bedacht en ontworpen was en dat wij er slechts bij hoorden om van de kindervreugd
te genieten; - want wij landden waarachtig aan bij Carré waar een speciale vertoning
voor kinderen gegeven werd. Ik kan me voorstellen wat dit alles in de verbeelding
van die kleinen worden moest, zij bijzonderlijk die voor 't eerst iets van die aard te
zien kregen en te bewonderen. Nooit heb ik zulke stralende ogen gezien en zoveel
geluk gelijk bij die bubbels1 die, onbewust van 't geen er op de wereld gebeurde aan
lijden en verschrikking, hier als in een sprookjesdroom, van de ene verrukking in de
andere vielen. Bij mezelf was 't een gevoel van gedurig worstelen en wisselen tussen
die twee uiterste gewaarwordingen van smart en vreugde en 't scheen me soms 's
avonds, vooral, in de schitterschijn der hel verlichte stad, alsof Amsterdam iets was
als een uitverkoren oase, onaanraakbaar en afge-
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Stijn Streuvels, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

329
zonderd van rampen en leed, waar het weeldeleven zijn gang gaat, terwijl het overige
van de wereld, de vier verten wijd uit, verdompeld1 liggen in de duisternis, het wee
en de gruwelijke verschrikking. Als de kinders al te dromen lagen van de genoten
heerlijkheden bij Carré, kregen wij nog... het Groot Avontuur, door Verkade.

10 december.
Het programma blijft alle dagen even goed bezet. Bij het ontbijt reeds, krijgen wij
het oorlogsnieuws dat vluchtig doorlopen wordt om te zien hoe het staat met de
aftocht van de Duitsers aan het westerfront. Daarna is het: bezoeken ontvangen of
bezoeken afleggen. Gelukkig maar dat de gastvrouw er voor zorgt dat er geen
verwarring ontstaat. Vandaag echter is er een nummer dat een bijzondere
aantrekkelijkheid heeft - een feestnummer zal ik het maar noemen. We moeten naar
Haarlem Jac. Van Looy en zijn vrouw gaan bezoeken. Hier weeral vinden we die
echt oud-Hollandse innerlijkheid, het stijlvolle traditie-Hollands gelijk in de
historische tijd der XVIIe eeuw, met de zacht gemoedelijke hartelijkheid en het stille
guitige waar altijd het waas der voornaamheid over zweeft. In die atmosfeer voel ik
het leven, smaak het en verkneukel er mij in met het eigenaardige behagen en
welgevallen als in een van die lumineuze, stemmige kleurenwonderen, waarmede
Pieter de Hoog zijn Hollandse binnenhuizen op het doek getoverd heeft en die u
aandoen als een fluisterende muziek. Wat we daar in stilte gekeuveld hebben in
gezelschap van onze gastheer en zijn hartelijke en zacht-vriendelijke vrouw, blijft
onder ons.
Bij de terugkomst wachtte er ons een andere verrassing: onze vriend Viérin was
onverwachts aangekomen en zou ons hier enige dagen gezelschap houden.
Gelukvogels. Als toemaat kregen we diezelfde avond dan nog: De Koopman van
Venetië, met Bouwmeester in de rol van Shylock. Bij die vertoning viel het mij
bijzonder op hoe de Amsterdammers (want vreemdelingen zijn er om zo te zeggen
niet in de stad) zo kalm en juist op uur opkomen tot de zaal stille-
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tjes vol loopt. Men voelt dat het om Bouwmeester te doen is; want ik veronderstel
dat al de aanwezigen hier, menigvuldige keren het stuk hebben zien opvoeren en er
toch altijd terugkeren - als naar een godsdienstige plechtigheid. Zo stil, zo deftig en
stemmig is 't hier binnen. Telkens ik Bouwmeester aan het werk zie, blijkt het mij
onverklaarbaar hoe iemand van zijn jaren, die al zoveel gegeven heeft, altijd nog
over zoveel frisse kracht beschikt, zich nog altijd zo inspannen kan om met heel zijn
ziel de tragiek van zulk een figuur te scheppen. Tussen de bedrijven van dat heerlijke
kunstgewrocht, voelde ik weer de schrijnende tegenstelling van de wereld der
verbeelding door de tovercirkel der kunst omtrokken, met de werkelijkheid die ons
zo aanstonds weer opwachtte buiten... Een enkel detail in de opvoering was genoeg
om me te overtuigen dat de aanwezigen de werkelijkheid niet vergeten waren... en
de buitenwaartse wereldstromingen tot hier in de zaal doordrongen. Toen Nerissa
vroeg: ‘Hoe bevalt u de jonge Duitser, de neef van de hertog van Saksen?’ en Portia
daarop antwoordt: ‘Afschuwelijk in de morgen, als hij nuchter is, en
allerafschuwelijkst in de middag als hij beschonken is; als hij op zijn best is, is hij
altijd toch iets minder dan een mens, en als hij op zijn slechtst is, is hij nauwelijks
meer dan een dier...’ toen ging er onder de aanwezigen een licht gemompel. Was 't
omdat men de beschrijving raak vond, of was 't om de geschiktheid van het toeval
dat de goede Will, als Engelsman in de gelegenheid stelde nu op dat ogenblik, zijn
haat te luchten tegen de Duitser??? De vertoning was anders heerlijke kunst.

11-13 december.
Met Viérin hebben we de schoonheden van Amsterdam bezien en bewonderd, maar
zonder een grachtje of één geveltje te vergeten; daarbij hoorden ook de musea en
andere kunstinstellingen. Die wandelingen werden afgewisseld door bezoeken,
ontvangsten, interviews en gesprekken aan de telefoon; maar als slotstuk en apotheose:
het Weihnachts-oratorium van Bach in Mengelbergs Concertgebouw.
Op iemand die uit de donkere treurigheid komt van het
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oorlogsland, heeft muziek een wonder uitwerksel1. Ik zal moeite hebben uit te drukken
wat ik gevoelde binst2 die uitvoering -: het was een wondere mengeling van hoge
wellust met iets als angst en verwijt alsof die wellust verboden ware geweest... Bij
stonden was het mij alsof de hemel open ging en de welluidendheid van stemmen
en muziek me met hele stromen overweldigde. Het weidse visioen - die schaar van
zangsters in wit gewaad, als rijen van engelen. Heel die boogvormige koepel door 't
schitterlicht van de reusachtige kroonluchter gevuld met heel die menigte aanwezigen
onder de tover van die tonenweelde... ik zag het geheel als een afgesloten ruimte
waar 't geluk als onder een stolp van de hele wereld, was opgevangen en bewaard
bleef, en daarbuiten de oneindigheid der duisternissen met kanongedruis en
oorlogswee en wilde haat onder het mensdom - al één wildernis, één moeras waarin
alle schepselen te ploeteren liggen en te sterven; en ginder, verloren in de verte, mijn
eigen streek, mijn huis, mijn geburen, vrienden en kennissen die ik er heb
achtergelaten, die overgeleverd zijn aan het gevaar, aan de ontbering, aan de
ongemakken en aan de willekeur van het noodlot. Op die eigenste stond, terwijl
Bachs hemelse muziek in etherische golven, het schitterlicht doorslingerde zodat de
toehoorders het geluk zelf schenen in te ademen, kwam in mij het verwijt, het
bewustzijn dat ik hier niet op mijn plaats was, dat ik hier weg moest en thuis zijn op
mijn erf, waar ik geburen en dorpsgenoten kon geruststellen door mijn aanwezigheid.
Ik voelde de spijt omdat, als er in mijn afwezigheid iets gebeuren moest, ik er niets
van weten zou - in plaats van het mee te leven zou ik er nu buiten staan en dat werkte
op mij als een knaging. Ik was reeds veel te lang van huis weg - mijn eigen streek
was een hele tijd uit mijn gedacht geweest, als verloren en vergeten. Op die stond
was het besluit genomen om hier alle genot, alle weelde en welzijn vaarwel te zeggen
en weerom, met mijn landgenoten, mijn deel te gaan nemen in 't geen de tijden
brengen zouden. Van hieruit gezien was het ginder de zwarte nacht, de koude, de
ontbering, de verlaten eenzaam-
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heid met de eeuwige angst en de beklemming van 't dreigende gevaar en de druk van
het onzekere, als die ijzeren muur eens moest doorbreken die de verschrikking en
de wilde vlucht onder de menigte moest teweeg brengen... Niettegenstaande dat alles
was er de drang om hier weg, bleef er de onberedende stuwing, met een soort
onverklaarbare aantrekkingskracht naar 't gevaar, die 't gevoel der veiligheid
ongezellig maakt en alle persoonlijke voordelen afwijst.

14 december.
De schikkingen worden genomen voor het afscheid. Om vrouw en kinderen mee te
nemen naar huis, daar is geen denken aan. Men noemt het een misdaad als ik waag
ervan te spreken en men aanziet het als een waaghalzerij omdat ikzelf het gevaar in
wil lopen. Het bezette België beschouwt men hier als een soort muizenval - waar
men wel binnen maar niet buiten kan en waar men blootgesteld is aan onmiddellijk
levensgevaar. Die grote troepenbeweging der laatste dagen had men ook algemeen
beschouwd als het begin van de algemene aftocht en dat men zich derhalve in 't kort1
aan grote veranderingen mocht verwachten. Dat gold hier dus als doorslaande reden
om ten minste vrouw en kinderen niet aan de gevaren van de doorbraak en aan de
mezeries2 van een nieuwe vlucht bloot te stellen. Ze konden hier die tijd ten minste
nog in veiligheid blijven.
Al die dagen had ik hier nu gelegenheid gehad nieuwsbladen te lezen zoveel ik
maar wilde, maar het was me niet meegevallen - beschouwingen genoeg, maar
gebeurtenissen geen. Ginder in de dompige afzondering, waar alle vreemde bladen
verboden zijn, beeldt men zich in dat alle nieuws achtergehouden wordt en de
gebeurtenissen verzwegen en de waarheid verdraaid of verdonkermaand3 om ons te
misleiden over de toestand; - men meent dat een enkel dagblad iets als de
veropenbaring is van al de gebeurtenissen ... Hier echter word ik gewaar: dat als er
niets bijzonders gebeurt, de bladen er maar wat rondgoochelen
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om de lezers aan gang te houden en vooruitzichten hier al zo weinig grond hebben
als bij ons.
Alle dagen zijn we gaan zien aan het toograam1 van de tabakwinkel op de hoek
der Vijzelstraat, waar de grote landkaart met de beide strijdlijnen door een dubbele
reek gekleurde nageltjes afgetekend is, om te weten of de lijn rond Kortrijk niet
gewijzigd was. Maar de bocht beneden Ieper tot Rijsel toe, bleef onveranderd; - van
die zogezegde aftocht was hier dus niets te merken. En toch geloofde en vermoedde
ik dat er iets op 't gebeuren stond, en daarom juist kreeg ik de jacht in 't lijf en wilde
ik erbij zijn; - ik wilde de lotgevallen onderstaan2 met dezen die, vast aan hun grond,
niet wijken wilden noch konden en liever 't gevaar trotseerden dan alles te verliezen
dat ze op de wereld bezaten. Ik deelde ten andere in niets de overdreven vrees van
dezen die zoveel te banger waren naarmate ze verder van 't gevaar verwijderd schenen.
En daarbij, wat waagde ik eraan als ik maar alleen voor mezelf te zorgen had? Ik
zou wel zien mijn vel in veiligheid te houden.
Ik wilde dus maar eens gaan zien en om niemand in onrust te brengen, beloofde
ik terug te keren zo gauw het er te zeer zou spannen. Maar nu kwam er iets anders.
Ik moest bestatigen dat er hier juist gelijk bij ons, maar op los gepraat wordt over
dingen waar niemand de vaste inhoud van kent. Bij ons kon men als reden van die
toestand aangeven: dat we geen vertrouwbare dagbladen hadden en het alzo
gemakkelijk was veel praatjes te doen inslaan, doch nu blijkt het een algemeen
verschijnsel dat aan oorlogstijden eigen moet zijn.
Nu ik besloten was en dag en uur van de afreis vastgesteld waren, verneem ik
langs drie, vier kanten: dat er geen pasporten meer gegeven worden en het zelfs voor
Belgen onmogelijk is naar hun land terug te keren. Ziet ge mij daar nu staan! Eindelijk
kreeg ik als wijze raad: eens op inlichting uit te gaan naar het Duitse consulaat en
dat deed ik dan ook. De beambte verklaarde mij dat er eigenlijk geen pasporten voor
België meer gegeven werden en hij liet mij de verordening zien die hij zo juist van
zijn bestuur
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ontvangen had. Hij kon me verder geen zekerheid geven of ik met mijn
eenzelvigheidsbewijs zou over de grens geraken... toch wilde hij het viseren en dan
kon ik het maar wagen.
- Maar, waar ergens moet u wezen in België? vroeg hij. Ingooigem had hij nooit
horen noemen, daarom moest ik het hem aanwijzen op de kaart.
- Maar het ligt vlak bij de strijdlijn! riep hij. Daar komt u zeker niet; - westwaarts
van Gent is het onmogelijk te reizen.
Ware ik nu een Belgische vluchteling geweest die sedert 't begin van de oorlog
uit het land is, dan zou ik het zeker niet verder gewaagd hebben en nu maar in mijn
lot moeten berusten om hier het einde van de oorlog af te wachten, maar ik wist wel
beter: - als ik maar over de grens gerocht, en in Gent, dan zou ik wel zien behouden
te Ingooigem te komen. Ik had de reis reeds gedaan deels te voet, met de tram en per
ijzerenweg1, zonder dat men me ergens naar papieren had gevraagd of enige
moeilijkheid had aangedaan - op tien dagen tijds nu kan de toestand toch niet zodanig
veranderd zijn? En ware 't nog dat de tramdienst is afgeschaft, dan ware 't nog zulk
geen ongeluk die veertig kilometer te voet af te leggen - de binnenwegen zou men
toch nooit afsperren zodat er een voetganger niet doorheen kan?
Vooruit dan maar en vaarwel Amsterdam, waar ik als uit een verfrissend bad,
nieuwe geest en levenskracht heb opgedaan en een ruimere blik en juister inzicht in
de tijdgeest heb gekregen. Het zal me een kostelijke herinnering blijven aan die
heerlijke dagen vol licht en lust en vriendelijkheid, - vol openbaringen en
ondervindingen van schone genegenheid. Dat alles zal ik meedragen naar huis als
een schat en een voorraad waarvan ik maanden lang nog teren kan in mijn eenzame
krijgsgevangenschap. Vrouw en kinderen zal ik u achterlaten met de bewustheid dat
ze hier veilig zijn en gelukkig, omgeven door vrienden.
Aan de trein, als het eigenlijk op scheiden aankwam, was het alevenwel2 een lastig
ogenblik. Dan eerst voelt men hoe
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pijnlijk het is elkaar te verlaten; dan ook komen er allerhande kwade gedachten en
gekke veronderstellingen over ingebeeld gevaar en rampen en ook wel die uiterste
bedenking: Wie weet zien we elkaar nog ooit terug? Och, kom, hoeveel miljoenen
mensen zijn er nu van elkaar niet gescheiden en wel in veel slechtere voorwaarden
dan wij?...
Best nog dat het afscheid heel gauw is afgelopen en de trein niet aarzelt waar het
gevoeligheden geldt. De vrienden die mij uitgeleid deden, hadden er ook wel voor
gezorgd om het kritische1 ogenblik onder een schijn van hartelijkheid en lust, te
overspringen.
Nu zitten wij, mijn vriend Viérin en ik, aan 't begin van een lange reis, met geen
ander voornemen dan: menigvuldige pijpen te roken, te praten en door de raampjes
te kijken. Hoe heel anders waren we nu gesteld dan voor een tiental dagen, bij de
aanzet in 't onzekere. Alle angsten en gejaagdheid waren verdwenen, maar, we hadden
ook niets meer van die blijde verwachting, die ons opgetogen hield gelijk kinderen
die een opperste geluk tegemoet zien.
We zouden 't nu maar laten lopen gelijk het wilde, om 't even of we een dag vroeger
of een dag later zouden aankomen. Spijtig maar dat we weldra ook aan scheiden
moesten denken, want ik voorzag de verdrietigheid die me overvallen zou zogauw
ik weer alleen en aan mezelf was overgelaten, met niets dan de herinnering aan 't
gelukkig samenzijn, en dat de ongezellige eenzaamheid me dan als wederwerking,
zou berijden en 't genoten geluk me zou worden als een wroeging. Te Vlissingen
zegden wij elkaar vaarwel en toen de boot afvoer, was 't me alsof een oceaan me
voortaan scheiden zou van alles wat me duurbaar was en ik als een balling, naar een
verlaten oord werd gebracht.
Terneuzen vond ik nu in de helderheid van het winterse middaguur, maar 't scheen
er me niet beter door geworden. Ik had hier drie volle uren te wachten naar de trein.
't Was alsof men het er op aanlegde om de reizigers tijd te doen verliezen en op te
houden in dit banale, insipide2 nest. Uit leedvermaak en om mezelf te treiteren, geloof
ik, ging ik waarachtig het hotelletje weer opzoeken om nog eens onder
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de obsessie te komen van de automate-waardin, madame X. Ik schrikte ervan haar
zo onveranderd terug te vinden; de indruk die haar spookachtig figuur op me gemaakt
had, was niet aangedikt of overdreven in mijn verbeelding - integendeel - ze was wel
zo strak in haar gang en haar papegaaien-Frans met het onbeweegbare opzeg-toontje1,
kwam nu lijk toen, uit hetzelfde stenen masker. De baas ook stond nog altijd als een
brombeer achter de toonbank en hij scheen zich nog altijd niets van de hele
patattenwinkel2 aan te trekken. Dezelfde klanten ook - brievensmokkelaars en dolende
reizigers die overal en aan iedereen maar raad vroegen: hoe ze 't best heen en weer
over de grens konden geraken. Op zijn geheel, de lamste boel der wereld; uren van
wanhopige verveling met de opkomende onrust er dan nog bij om 't geen die Duitse
consul me voorspeld had: de moeilijkheden om over de grens en verder doorgelaten
te worden - neen, 't was veeleer de tegenzin om dat hol weer in te kruipen - de fysieke
afschrik om weer onder de druk te komen en gevangen te zitten, zonder macht of
verweer - de tegenzin voor de vereenzaming, verre van alle vriend en kennis - de
afkeer van al dat soldaten-grijs, het oorlogstuig, de dreun van 't kanon en de lange,
verdrietige onzekerheid der toekomst...
Ik wachtte met ongeduld naar 't uur van de trein om hier uit de lelijkheid weg te
komen en maar iets anders te zien, en dan had ik het onverkwikkelijke vooruitzicht
om weer in die smerige boemeltrein te gaan zitten die me onwederroepelijk naar het
ongeluksland voeren moest. Ik hing hier tussen een dubbel soort treurigheid: de
desolate omgeving en de herinnering nog levend aan de schitterschijn van 't geen ik
verlaten had en dat me nu reeds voorkwam zo onwezenlijk als een droom. Nu
ondervond ik dat het genotene, in plaats van vreugd en sterkte, me een gedurige
wroeging zou zijn, een aanhoudende spijt, die me 't leven in de eenzaamheid
ondragelijk moest maken. Daartussen door speelde dan nog altijd de vrees om aan
de grens te blijven stroppen - en in mijn ontmoediging wist ik niet
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wat te wensen: er door te geraken en thuis te komen, ofwel teruggestuurd worden en
in Amsterdam het einde van de oorlog af te wachten.
In de uivallige1 wachtzaal van het sation waren een groot aantal Vlamingen die
terug naar huis keerden, er waren er onder andere die naar Roeselare moesten. Zij
ook verkeerden in onrust om 't geen er hun aan de grens te wachten stond. In heel
de menigte echter verkende ik geen enkel bevriend wezen. Ik kon integendeel goed
merken hoe wantrouwig de mensen waren voor elkaar en daarom bij groepjes te
fluisteren stonden uit vrees van afgehorkt2 te worden.
Hoelang we daar gestaan hebben en hoeveel vertraging er was, weet ik niet te
zeggen en 't kon me op 't einde ook in 't geheel niets meer schelen of ik me hier
vervelen moest ofwel ergens anders. Eindelijk toch kwam de trein - dezelfde
onooglijke ruttelende3 wagensnoer, waar 't in tochtte en regende en stonk. We
dwongen er ons in met het misselijk gevoel om zo weinig mogelijk iets aan te raken
en ons niet te bevuilen. Zo bleven we opgekrompen zitten met 't verlangen er zo
gauw mogelijk weer uit te komen. 't Was echter weer de oude slakkengang, met
willekeurig oponthoud aan alle mogelijke stopplaatsen...
Onder de reizigers waren er die alle mogelijke voorzorgen namen om dingen weg
te stoppen die ze wensten te verduiken4; - dagbladen werden verscheurd en door 't
venster gegooid, broden en kaas doorgesneden en verdeeld... Mijn gebuur vroeg mij
of ik soms goud op mij droeg? Want, naar hij beweerde, werd al het goud aan de
grens afgenomen en in banknoten uitgewisseld. Zo was er een heer die gister met de
trein mee was, voor vijftienduizend franken... uitgewisseld. Aan al die voorzorgen
werd men gewaar dat het onheilspellend punt naderde en het onderzoek streng zou
zijn. Men vertelde er ondertussen van alles over en de algemene mening der
aanwezigen was: dat men tot op het vel uitgekleed en alles doorsnuffeld werd. Ik
had niets te verduiken en niets op mij dat enige moeilijkheid
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uivallige: smerige, vervallen
afgehorkt: afgeluisterd
ruttelende: rammelende
verduiken: verbergen
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kon opleveren, en toch vreesde en gruwde ik voor dat onderzoek nog meer dan de
onzekerheid niet doorgelaten te worden. Naar ik goed merken kon werd die vrees
ook gedeeld door 't merendeel der reizigers, bijzonderlijk door dezen die voor de
eerste keer de overtocht waagden. Ik zat door 't raampje te staren en ik weet niet
welke schok ik in 't gemoed kreeg toen ik de eerste Duitse soldaat aanschouwde op
Belgische grond...
We kwamen in Zelzate en ziehier hoe 't ons daar verging. De trein stopte vlak voor
't station, maar geen enkel raam werd geopend, - alle deuren bleven dicht en de
reizigers bleven zitten alsof niemand had hoeven uit te stappen. Op 't perron liepen
een menigte soldaten met de bajonet op 't geweer. Wat er heel die lange tijd gebeurde,
weet ik niet want geeneen die 't waagde het hoofd buiten te steken. Eindelijk kwamen
wij aan de beurt. De deur van onze wagenafdeling vloog met geweld open en zes
soldaten wachtten ons af en deden ons uitstappen. In een kuddetje van acht mensen
werden wij daar staan gehouden tussen vier soldaten, terwijl de twee andere heel het
kramennekkig1 hok waar we gezeten hadden, onderst te boven doorsnuffelden. De
raampjes zelf en de gleuf waarin ze neervallen, werd niet vergeten. Er werd alevenwel
niets verdachts opgemerkt. Afgelopen. Daarna werden wij als booswichten, tussen
soldaten naar 't station gebracht. In een eerste zaal moest al wie er mee had, zijn
bagage afgeven die op lange banken uitgepakt en onderzocht werd - gelijk het
geschiedt in een tolkantoor. Intussen werden er uit ons groepje van acht, drie man
t'enegader2 uitgepikt en in een andere zaal gebracht.
Nu zal 't gebeuren! dacht ik, toen het mijn beurt werd en ik deinsde van tegenzin
en voelde reeds de koude rilling bij 't gedacht mij daar pieternaakt3 te moeten
uitkleden. 't Eerste wat ik deed was heel argeloos mijn identiteitsstuk tonen in 't
gedacht dat men hier met de passen beginnen zou. De soldaat gaf er echter geen acht
op, maar gebood mij: alles uit de zakken te halen wat ik op mij droeg
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kramennekkig: gammel, wrakke
t'enegader: tegelijk
pieternaakt: spiernaakt

Stijn Streuvels, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

339
en het op tafel te leggen. 't Geen geredelijk gedaan werd. Nu stond ik daar omtrent
gelijk de zieke voor de heelmeester in de bange verwachting dat hij zeggen gaat:
‘Ontkleed u’. Zover kwam het echter niet; de soldaat onderzocht mijn regenjas,
bevreef1 en overfrommelde2 voering en panden; hij ontknoopte mijn ondervest en
stak zijn twee zware soldatenhanden onder mijn oksels en overgreep mijn lenden tot
beneden de heupen. Bij die onzachte aanraking sprong ik onwillekeurig drie voet
hoog.
- Ha, Sie sind kitzlich! zei hij, doch zonder zich in 't minst om mijn...
teergevoeligheid te storen, overging hij mij verder over buik en ribben, tot beneden
mijn knoesels3. Schoenen hoefde ik niet uit te doen, maar terwijl ik mijn toilet weer
in orde bracht, werd de voering van mijn pet doorzocht, mijn brieventas, geldbeugel,
sigarenkoker, tabaksbeurs en heel het inboedeltje dat ik op tafel had neergelegd.
In orde, Richtig! Ik mocht opstappen. In de mening dat alles nu afgelopen was,
blij dat men mij niet meer last had aangedaan, was ik tewege4 terug naar mijn trein,
maar elaas. Op een gebiedend teken mocht ik keerom maken en nu moest ik voor
een andere wacht om mijn papieren te laten onderzoeken. En ik die gemeend had
onverdacht in vrijheid te mogen doorstappen. Het enige bewijsstuk dat ik voorleggen
kon was een papiertje dat de secretaris van mijn gemeente mij in augustus l.l. had
klaargemaakt en dat ik gebruiken kon in de tijd dat onze burgerwacht de banen afgezet
hield. Voorzichtigheidshalve en uit eigen beweging, had ik er voor mijn reis, een
portretje opgeplakt en het doen stempelen door de burgemeester. Dàt zou nu misschien
mijn redding veroorzaken? Ik werd inderdaad doorgelaten doch aan 't einde van de
lange gang, werd ik weeral opgehouden en dat nog door een civiele beambte die
weeral de reispassen onderzocht en 't merendeel der reizigers naar buiten, op straat
stuurde. Ik kreeg hetzelfde bescheid: ‘Pasport halen bij de Kommandantur’.
Waar die Kommandantur ergens was, moest ik maar
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bevreef: betastte wrijvend, overwreef
overfrommelde: bevoelde frommelend
knoesels: enkels
tewege: op het punt, bijna
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raden; gelukkig was het gemakkelijk te vinden - ik had maar het speur1 te volgen van
de vele reizigers die mij voorgingen. Een eind ver in de straat kwamen wij aan een
gewoon burgershuis waar een kamer tot bureel was ingericht. Daar moest ik mijn
stuk voorleggen - een soldaat vergeleek het opgegeven signalement met de
eigenschappen van mijn persoon, vroeg naar het doel der reis en maakte in de gauwte
een stuk op dat ik, mits betaling van 20 centiemen, op staande voet kon meenemen.
Hier tenminste was men expeditief2 en de angstig en gejaagde reizigers werden
effenaan3 bediend naarmate zij zich aanmeldden. Er was echter geen gevaar dat de
trein zou weggaan zonder ons, want de laatste man was reeds lang onderzocht en op
post, als we nog altijd in de gang opeengedrumd4, in de wachtzaal voor een gesloten
deur stonden Heel het station ten andere, was tot kazerne ingericht en we moesten
goed oppassen de soldaten die op de strozakken te slapen lagen, niet over het lijf te
lopen. Plaats in de wachtzaal was er dus voor ons heel weinig en om de reuk was het
buiten in de open lucht dan ook verkieslijker. Na zulk een exaam5 onderstaan te
hebben voelt men zich heel ontlast en 't wachten viel me nu ook minder zwaar; - de
trein stond daar gereed maar 't scheen me dat de oude knol er weinig lust in zag in
beweging te komen en niets beter verlangde dan de rust; - hij deed me denken aan
die afgetjoolde6 huurkoetsepaarden die gewend zijn te staan wachten in wind en weer
en onverschillig geworden zijn aan de genoegens zowel als aan de ellende van de
wereld. Eindelijk, op een teken van de purperen Bahnmeister, werden de deuren
geopend en mochten wij plaats nemen.
't Was donker avond als we in Gent aankwamen. Beslijkte straten, natte killigheid
en een eindeloze weemoed over de verlaten ruimte aan de Dampoort. In de lucht was
er iets als een aanhoudend, dof gedreun van zware kanonslagen... We waren
aangekomen in het oorlogsland.
Nu stond ik voor de vraag: hoe hier mijn avond over te
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speur: spoor
expeditief: doortastend, (wist men van aanpakken)
effenaan: geleidelijk
opeengedrumd: opeengedrongen
exaam: examen, onderzoek
afgetjoolde: afgejakkerde
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brengen1? Om kennissen te gaan opzoeken en veel te praten had ik geen lust. Ik had
een paar boodschappen te doen die ik van vrienden uit Holland had meegekregen,
aan mij onbekende adressen, zodat ik, na lang zoeken en ronddolen in 't donker, er
eindelijk mee gedaan kreeg en, doodmoe, ontstemd en lusteloos, besloot ergens in
enigheid te gaan eten en, zonder iemand aan te spreken, vroeg naar bed te gaan en
te slapen. Dat was echter gemakkelijker te zeggen dan te doen, want Gent had nog
altijd hetzelfde ongastvrije uitzicht - alles was ingenomen door militairen en om te
eten moest men een gelegenheid zoeken ten uitkante2, waar een tafeltje voor ‘burgers’
onbezet was. Voor wat het slapen betreft, was er ook heel weinig keus en men moest
zich tevreden stellen met' geen men vinden kon. Zo kwam ik ergens terecht waar ik
nooit tevoren geweest was en niemand kende; ik troostte er mij alevenwel in want
ik was maar alleen bekommerd om hier zo gauw mogelijk weg te komen. En daartoe
had ik gelegenheid, daar mijn tram morgen om zeven uur al vertrok en ik hem dan
nog aan het uiteinde der stad gaan halen moest en, als ik hem miste, kon ik diezelfde
dag niet meer thuis geraken... De hospes beloofde bij hoog en laag dat hij mij op tijd
wekken zou en ik gerust mocht zijn.

15 december.
Ik ontwaak uit een liefelijke droom, steek licht aan, en zie tot mijn grote ontsteltenis,
dat het kwart over zes is. Doodse stilte in heel het hotel. In haast schiet ik me in de
kleren en zo gauw naar beneden. Er bleef me juist het nodige half uur om de weg af
te leggen naar 't Rabot waar mijn tram moest vertrekken.
Beneden geen licht, geen kwestie van ontbijt; - ze waren totaal vergeten me te
wekken - ik zelf moest hier de wekker spelen zodat ik eindelijk een juffer met
verslapen3 ogen en in slaapgewaad te zien kreeg aan wie ik mijn rekening betalen
kon en nuchtersmonds4 aanzetten.
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over te brengen: door te brengen
ten uitkante: buiten het centrum
verslapene: slaperige
nuchtersmonds: zonder ontbijt gebruikt te hebben
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Geen trams in de stad aan dat vroege uur en te voet, door 't donker, met de vrees en
de gejaagdheid om te laat te komen, mocht ik mijn weg zoeken. Gelukkig was er al
werkvolk op gang aan wie ik nu en dan vragen kon of ik niet verdoold liep. De straten
van de stad schenen mij zonder einde en ik liep al wat ik lopen kon om toch mijn
tram niet te missen, want dan moest ik te voet naar huis ofwel hier rondlopen tot
morgen en dàt wilde ik in geen geval.
Ik kwam gestekt1 op tijd, juist als de tram ging aanzetten zodat ik van geluk spreken
mocht. Aan eten of honger dacht ik niet - ik was veel te blij dat ik Gent verlaten kon
en mijn weg korten om t'avond thuis te zijn; - een volle dag zonder eten zou ik het
wel uithouden, meende ik.
Maar de weg was lang, de stopplaatsen ontelbaar en 't duurde een eeuwigheid eer
wij in Ursel aankwamen. Daar moesten we overstappen en wachten tot de andere
tram zou binnenkomen die ons naar Ruiselede voeren moest. Ik was nog altijd
ontstemd, onder de slechte indruk van het late ontwaken en mijn gemist ontbijt, met
de uchtendkilte die me katijvig2 deed inkrimpen, - besloten tegen niemand een woord
te spreken en in mezelf gesloten te blijven, als ik daar onder de reizigers die verstrooid
over de baan te wachten stonden, opeens mijn vriend De Coene verken uit Kortrijk,
bezig een groot stuk chocolade aan 't knabbelen. Die verrassing schudde ineens al
de katijvigheid uit mijn lijf.
- Zijt ge nog wel voorzien van die knabbeling? vroeg ik, want nu voelde ik dat
mijn maag leed onder de verzoeking. Maar De Coene was er niet alleen, zie, ik
bevond me ineens in een talrijk en lustig gezelschap van Kortrijkse vrienden. Hij en
zijn vrouw waren naar Gent hun kennissen gaan afhalen die uit Engeland terugkeerden
waar ze sedert 't begin van de oorlog verbleven hadden. Grimmigheid, weemoed en
honger waren al meteens verdwenen; de verveling was in gezelligheid veranderd
want nu zou 't overige der reis zo aangenaam verlopen alsdat ik het tevoren ontzien3
en gevreesd had. We vulden met ons allen een hele wagenafde-
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gestekt: net, precies
katijvig: kouwelijk en nurks
het ... ontzien had: ertegen opgezien had
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ling en 't geen de vluchtelingen uit Engeland te vertellen hadden kortte zodanig de
tijd dat we aangekomen waren eer iemand het verwachtte. In Ruiselede hadden wij
tijd en gelegenheid een stevig stuk te eten 't geen ons moed en kracht gaf de vijf
kwart te voet af te leggen naar Aarsele. 't Geen nu echter meest tegenstak in 't
gezelschap, 't was de omvangrijke en zware bagage die de mannen uit Engeland
hadden mede te slepen. Geen enkel voertuig was er over heel de streek te bespeuren
en tot overmaat van ramp begon het te regenen. Aan hoeveel huizekes werd er geklopt
onderweg, hoeveel vensters ingekeken om maar een man te vinden die de last had
willen helpen dragen? Eindelijk toch werd een jongen ontdekt met een rolwagentje
die heel de vracht oplaadde en meevoerde tot Aarsele. Onderweg wisselde de regen
af met sneeuw zodat de vlakke streek van Midden-Vlaanderen ons de indruk gaf van
Russische steppen waar wij zelf als een troep landverhuizers van Gorki, in
ronddoolden. Nu we in gezelschap waren, kon het ons echter niets schelen, - we
voelden ons thuis en blij dat we malkaar ontmoet hadden - er mocht nu komen wat
wilde, de lust was er niet uit te krijgen. Hoe heel anders ware het me vergaan had ik
die eentonige weg alleen moeten afleggen?
Op de tram van Aarsele naar Kortrijk hoorden wij voor 't eerst weer duidelijk de
zware slagen van 't kanon en dat bracht ons tevens de werkelijkheid weer te binnen.
De mensen die we hier ontmoetten vertelden ons: dat er van al dat de oorlog duurde,
nooit zo ijselijk hevig geschoten werd als gister en dat er voorzeker iets beslissends
moest gebeurd zijn.
In Kortrijk vinden wij alles onveranderd, alleen niet zo heel veel drukte en wat
minder soldaten dan voor veertien dagen. Maar dat er iets bijzonders gebeurd is in
mijn afwezigheid, kan mij niemand bevestigen. Hier ook heb ik weeral te wachten
op mijn tram voor Vichte, en ik maak van de tijd gebruik om de boodschappen af te
leggen die ik voor vrienden en kennissen uit Holland heb meegekregen. Ik ben
gekomen aan de laatste etappe van de terugtocht - ik voel me voortaan in bekende
streek, zo goed als thuis en nu ik ondervonden heb hoe gemakkelijk alles vergaan
is,
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dat ik zelfs geen enkele keer mijn pasport heb hoeven te tonen, om ‘westwaarts van
Gent te reizen’ denk ik aan de beambte in het Duits consulaat... en hoe gelukkig dat
ik zijn gewichtige uitspraak niet op de letter heb genomen!
De Kortrijkse lucht is drukkend - ongeveer gelijk te Gent - en de mensen zien er
al ontdaan uit en bekommerd, - niet meer te huis in hun eigen stad die overrompeld
is door soldaten en voorzien van alle slag verordeningen en lastige schikkingen. Men
ondervindt het zogauw en men staat te zien als een dwazerik als men de laatste
bevelen niet kent. Ik wil over de markt gaan en een schildwacht roept me achterna;
ik sta op het gaanpad1 voor 't stadhuis en word er weggejaagd - zodat ik eindelijk ga
wandelen tot mijn tram aankomt - 't enige wat ik doen kan om geen gebod te
overtreden.
Nu ik weer alleen gezeten ben en overgelaten aan mezelf, komt, samen met de
eerste deemstering van de vuile winternamiddag, de weemoed binnensluipen. Nu ik
me weer in Vlaanderen wist, overrompeld door een vloed van soldaten, - 't gemoed
bezwaard door het bewustzijn der ijselijkheden van de oorlog die mij ginder, in 't
vreemde veropenbaard werden, ontviel mij ineens alle moed en ik stond te twijfelen
of ik verder zou gaan ofwel trachten terug te keren. Nu eerst denk ik eraan en word
ik gewaar dat ik naar huis ga, - nu komt voor 't eerst een zekere onrust in me op bij
de vraag: hoe zal ik ginder alles terugvinden? En als de hele rommel nu eens overhoop
moest liggen? Een geschikt onderwerp om de gevoeligerheid in me op te wekken;
want zogauw ga ik beschouwingen maken over 't lot van mijn trouwe hond, de twee
lieve katten en die arme dutsen2 van konijnen en hoenders die misschien van honger
zijn omgekomen?
Het duurde alevenwel niet lang eer ik uit de onzekerheid gebracht werd. In 't
gesprek hoorde ik toevallig mijn naam noemen met de bedenking erbij: dat ik er
goed van af gekomen was en van geluk spreken mocht... Ik zag er tegen op om zo
dadelijk uitleg te vragen en gebaarde3 liever niets
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dutsen: stakkers
gebaarde: veinsde, (deed alsof...)
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gehoord te hebben. Daaruit kon ik echter reeds besluiten dat er thuis iets gebeurd
was, maar het toevoegsel, dat ik er geluk bij had, stelde mij toch gerust - het kon dus
niet al te erg zijn.
Te Vichte stapte ik haastig uit en 't speet me nu dat ik hier mijn fiets niet bij me
had om haastiger thuis te zijn, want nu ik zo dichtbij was, kwam er de jacht in - een
onberedende1 koortsigheid om dat laatste eind weegs te overspringen. Morgen zou
ik weer in mijn oude levenswandel zijn en mijn kluizenaarsbestaan hervatten uitrusten; dat laatste vooral spiegelde ik mij voor als een zaligheid - al 't andere, daar
zou ik me wel weten naar te schikken.
De huizen langs de weg, de bomen, de mensen, alles was hier nog in zijn gewone
stand en doen en dat stelde mij al meer gerust; en als ik eindelijk ontwaren kon dat
het dak nog op mijn woning ongeschonden was, en de schoorstenen nog overeind
stonden en er aan de bomen en tronken2 niets gekapt of gesnoeid was of veranderd
of verroerd, dan ging er iets op in mijn gemoed en ik gaf toe dat ik van geluk spreken
mocht...
Als ik nu maar iemand thuis vind en ik het dorp niet afdretsen3 moet om mijn
thuiswachters te zoeken? Hoe zullen ze opkijken zij die me met wantrouwen zagen
vertrekken in de overtuiging dat ik niet meer terugkeren zou? De schouw rookte en
de hond blafte - een goed teken, - er is leven, dacht ik.
Maria en haar broer, vond ik bij een pieterig4 lampje, de pappot aan 't roeren. Mijn
binnenkomst schijnt hun de gewoonste gebeurtenis der wereld. Ze verwachtten me
wel niet en geloofden niet dat ik komen zou, maar nu ik er ben, vinden ze het heel
gewoon.
En nu maar aan 't vertellen, met hele mondsvullen5, wat er al gebeurd was in mijn
afwezigheid; en ik op mijn beurt: hoe het op mijn reis vergaan was en hoe vrouw en
kinderen het stelden in Holland...
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onberedende: bijna onredelijke, onverklaarbare
tronken: struiken
afdretsen: aflopen
pieterig: petieterig, klein
mondsvullen: mondvollen
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Die eerste avond bij de kachel in de keuken, ging het me goed en 't gevoel dat ik vrij
de benen mocht uitstrekken, was mij een nieuwe weelde.

16 december.
Nu kwam het uit gelijk ik het mij had voorgesteld: 't gevoel dat er een gat was in
mijn leven - dat ik van 't geen er hier gebeurd was in mijn afwezigheid, nooit het
rechte inzicht zou krijgen - ik er zou buiten staan en me vergenoegen moeten met 't
geen men ervan vertellen zou. En ik voorzag al dat Maria er acht dagen werk mede
ging hebben om me op de hoogte te brengen van 't geen zij hier beleefd had. Met
een beetje geduld zou ik er wel achter komen, want aan een ordelijk relaas, in zulk
geval, mag men zich niet verwachten. Ik zou het zelf wel op zijn poten weten te
zetten. Ziehier hoe het omtrent moet gebeurd zijn:
De vrijdag 4de december, waren de troepen die hier op 't dorp lagen, ineens
vertrokken. 's Anderdaags echter kwamen er een regiment huzaren in de plaats en
de ritmeester met zijn officieren en oppassers, kwamen hier in huis hun intrek nemen.
In een duivelslag1 was heel het hof en woning onderst te boven en overrompeld.
Maria had schoon praten: dat menheer alle ogenblikken kon binnenkomen; - ze legde
hun ook de brief voor die ik haar had gegeven voor 't geval... dat er iets gebeuren
zou - 't hielp alles geen steek. De ritmeester was op 't dorp om inlichtingen gegaan,
waar niemand over mij enig bescheid geven kon, daar niemand wist zelfs dat ik niet
thuis was. Hij kwam dus triomfantelijk terug en verklaarde aan het werkmeisje en
haar broer: dat mijnheer vertrokken was... pour une destination inconnue,... pour la
Hollande?... Dat het huis bijgevolg, met alles wat er in was, ten dienste stond van
het Duitse leger en dat alles wat ik had achtergelaten, beschouwd werd als... butin
de guerre. Het meisje en de jongen die aangesteld waren om het huis te bewaken,
konden nu gerust vertrekken, de officieren zouden hier minstens een maand verblijven
en zelf hun eigen zaken beredderen - hulp hadden zij niet vandoen, ze zouden ten
andere
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In een duivelslag: als bij toverslag
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zorg dragen dat er aan niets enige schade werd toegebracht... Intussen waren de koks
reeds bezig om voor stoofhout1 te zorgen en de blokken te klieven2 met het hakmes
waarmede wij onze groenten moesten bereiden ...
In 't begin en bij 't eerste opzicht was Maria wel wat bang geweest voor die mannen
met berenmutsen op, maar ze hersnapte3 zich algauw en liet zich niet beschromen4.
Zij verklaarde aan de overste dat zij hier door de heer van 't huis aangesteld was om
het huis te bewaken tot hij zou terugkeren en dat zij hier voor niemand wegging, dat zij hier blijven wilde. Ze bleef en zond haar broer naar Avelgem, mijn familie
verwittigen. Intussen werd een grote vrachtwagen met proviand gelost; kisten en
pakken binnengebracht en twee vaten wijn in de kelder gerold. Bij de pastor, notaris
enz. werden matrassen, sargiën5 en alle ander beddegerief gehaald om twee
slaapkamers die hier ledig stonden, te stofferen6. Alles was welhaast ingericht om
een degelijke inkwartiering van minstens een maand, met magazijnen vol voorraad.
Toen mijn schoonbroer hier aankwam om te zien wat er gaande was, ontvingen
de officieren hem eerst als de heer van 't huis en bewezen hem alle hoffelijkheid, maar niet zogauw hadden zij hun misslag gewaar geworden, of de toon veranderde.
Hij had goed te verklaren dat mijnheer voor zaken naar Holland was en eerstdaags
zou terugkeren - dat er geen kwestie was van vluchten en het huis nooit verlaten was
geweest... Ze verklaarden hem opnieuw en met beleefdheid: dat hij hier als
schoonbroer, niets te zeggen of te zien had, en ze hier bezit genomen hadden voor
heel de tijd van hun verblijf, - dat alles in orde en aan hun goede zorgen toevertrouwd,
zou bewaard blijven, - dat hij gerust weer naar huis keren mocht. Hij ook bleef, maar
niemand die nog naar hem omzag - ze deden alsof ze in eigen huis waren.
Hoe de koks het eten der officieren gereed maakten, potten wijn kookten die zij
van 't vat tapten in de kelder, hoe
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stoofhout: kachelhoutjes
klieven: kloven
hersnapte: herstelde, hervatte
beschromen: beangstigen, overtroeven
sargiën: dekens
te stofferen: in te richten, van het nodige tevoorzien
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't hele huis eruit zag als 't laatste oordeel en 't vet op de vloer en deuren en muren
gesmeerd was... daar kan Maria's verontwaardiging geen woorden voor vinden; - ze
weende erbij van spijt en gramschap en vond, als die mannen hier een maand zo
moesten boeren1, er niets meer zou overblijven en alles ging bedorven zijn.
In de grote kamer werd het diner opgediend door garçons in 't wit; daarna werd
er piano gespeeld, gezongen, gerookt en gedronken tot laat in de nacht. Mijn
werkkamer was als bureau ingericht en al de slaapkamers boven, bezet door de
officieren; - de andere soldaten richtten zich een slaapplaats in waar ze 't vonden: op
de vloer in de keuken, de voorplaats, de veranda, washuis, ovenbuur2 en verdere
aangetrekken3. Mijn schoonbroer en het werkmeisje moesten maar zien waar zij
onder de dekens geraken konden.
De nacht verliep rustig, maar om vier uur 's morgens, bracht een bode 't bevel dat
ze optrekken moesten. Een ontzettende verwarring ontstond bij dat onverwachte
nieuws. In der haast moest alles wat ze gelost en uitgepakt hadden, weer op de wagens.
Eer het klaar dag was waren ze reeds vertrokken.
Nu kon mijn schoonbroer weer naar huis en Maria mocht aan de grote schoonmaak
beginnen. Beddegoed en kamergerief hadden de soldaten gelaten gelijk het was en
de burgers kwamen uit de hoop, elk het zijne kiezen van matrassen, sargiën, lakens
en wasschotels...
Die inval en beroering hier in huis, was dus juist geschied de eigenste avond van
Sinterklaas, dat ik in Amsterdam aankwam en vrouw en kinderen weerzag en zeker
geen enkele keer gedacht heb wat er te huis gebeuren kon. Dat overhaastig en
onvoorzien bevel echter was 't geen de geburen bedoelden en 't geen Maria nog altijd
beschouwt als een mirakel - als ze beweren dat ik van geluk spreken mag en 't behoud
van alles wat ik bezit, te danken heb. Want als ze hoorden dat er wagens geladen
werden voor mijn deur, liep het nieuws op de gemeente: dat de soldaten heel mijn
huisraad en meubels naar Duitsland meevoerden...
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boeren: huishouden
ovenbuur: bakhuisje
aangetrekken: bijgebouwen

Stijn Streuvels, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

349
Nu ik vernomen had wat er gebeurd was, deed ik met meer oplettendheid een nieuwe
observatietocht door heel het huis en het was met een zekere schroom dat ik sommige
kastdeuren opentrok en laden doorzocht. Met 't oog van de kenner die alles op zijn
aangewezen plaats weet en in alles volkomen orde gewend is, zou ik aanstonds zien
overal waar maar een vinger had aangeraakt. Er was inderdaad heel veel, niet alleen
aangeroerd, maar dooreengegooid; dat er iets verdwenen was of gestolen, kon ik
voorlopig niet bestatigen1. Dat was het bijzonderste. Ik was er dus voor deze keer
goed van afgekomen, doch het wekte in mij een vreemde gewaarwording, te weten
dat alles wat ik eigen had, doorsnuffeld geweest was - ik onderging het gevoel: dat
alles zijn waarde verloren had of me maar half meer toebehoorde.
Nooit mensen hebt gij vreemder zien opkijken als de dorpelingen, toen ze me
ontmoetten of hoorden zeggen dat ik terug was gekeerd. 't Was alsof ik van onder
de grond kwam of uit de lucht viel - zodanig waren ze overtuigd geweest dat ik voor
goed was weggeflimpt2 en voor heel de duur van de oorlog niet meer zou terugkeren.
Nooit werd ik hartelijker en feller de hand gedrukt dan vandaag, door de kennissen
die me verwelkomen kwamen en hun welgezindheid niet verduiken wilden, omdat
ik er toe besluiten wilde met hen af te wachten wat de oorlog ons brengen zou.
Wat ik al vertellen moest, wat al leugens en legenden ik hier de kop heb ingeslagen
om hun de ware toestand uiteen te doen, is zonder einde. Over veel dingen kon ik
hen de waarheid doen inzien en aannemen, met één zaak alleen gelukte het niet en
niemand namelijk wilde het afgaan3: dat Holland gereed stond om mee te vechten
met Duitsland; - de oorlog was verklaard; - de geïnterneerde Belgen waren vertrokken,
enz.
Heel de dag was er geloop en beweging in huis, - ik had bezoeken te doen en
boodschappen af te leggen bij mijn familie, bij pastor Verriest e.a. Overal moest ik
mijn ge-
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bestatigen: uitmaken
weggeflimpt: er tussenuit geknepen
het afgaan: afstand doen van zijn mening
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vaarten1 vertellen en herhaaldelijk verklaren dat ik wel besloten was niet meer te
vertrekken.
Met de avond echter, toen ik weer in het Isola-doma alleen zat, overviel me de
weemoed en ondervond ik de duisternis en de eenzaamheid niet meer gewend te zijn
en dat ik alle slag ontbering zou moeten onderstaan. Het was de overgang van licht
naar donker, van gezelligheid tot verlatenheid, van gerucht en drukte tot doodse stilte.
Maar 't geen me meer dan al het andere zwaar viel, 't was de last, de knellende
stemming die hier heerste en woog in de lucht van het oorlogsland en daarbij ook
nog het nieuwe bewustzijn van het eindeloze wee en de onnoemelijke ellende, die
heel de wereld vervulde en altijd maar aanhield zonder hoop op uitkomst of verlossing.
Want waar was nu de verwachting en wat was er van die zogezegde aftocht? Van
dat alles was er niets te bespeuren en er bleef niets dan het voortzetten van de
eentonige winter, met de vrees voor erger dingen die komen konden en met de
onmogelijkheid om eraan te ontsnappen.
Mijn enige troost die avond is een brief te schrijven aan mijn vrouw, waarin ik
haar melden kan dat ik goed ben aangekomen, en wat er in mijn afwezigheid hier is
gebeurd. Hoe en wanneer die brief tot bestemming komen zal, daar denkt men niet
aan; - 't is me alleen te doen om de illusie, gedachten en gevoelens aan iemand mede
te delen.

17 december.
Ik heb nog horen beweren dat rijke liën, van onze streek, die maar eens één winter
in 't zuiden hebben overgebracht, onmogelijk nog ons gure klimaat kunnen uitstaan.
Ik bevind me omtrent in dezelfde toestand: nu ik een veertien dagen in 't vrije heb
geademd en van de huiselijke gezelligheid heb genoten, kan ik het hier in mijn
eenzaamheid niet meer gewend worden en de druk en de duisternis valt mij dubbel
lastig. Mijn oortjeskaarsje2 schijnt mij een al te schamel lichtje om bij te werken en
de avond over te brengen - 't lijkt me hier spookachtig in het onbewoonde huis.
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gevaarten: belevenissen
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Ik trek er dan maar zoveel mogelijk uit en vestig een kaartje aan de voordeur waarop
gemeld staat waar ik naartoe ben en wanneer ik terugkeer - dit om te vermijden dat
men mijn deur openbreke en de soldaten, als er onverwachts moesten komen, niet
denken zouden dat het huis verlaten is. Ik heb behoefte om mensen te zien en te
spreken, alhoewel dàt ook soms weinig voldoening oplevert en ik veelal ontmoedigd
terugkeer met 't besluit om nog dieper in mijn schelp te kruipen en er niet meer uit
te komen.
Men vertelt hier dat er maandag laatst, met dat formidabel geschut, een aanval
heeft plaats gehad op Beselare, Roeselare en dat er te Komen, door een overstroming
der Leie, 20.000 Duitsers verdronken zijn. Bij mijn terugkomst uit Holland, heb ik
gezworen hoegenaamd geen geloof meer te hechten aan mondelings oorlogsnieuws,
maar nu voel ik me weeral beïnvloed door de oorlogs-nevrose met lust om eraan toe
te geven. Hoe kan het gelogen zijn? vraagt men zich af, als' t geen verteld wordt op
zulk een korte afstand maar gebeurt? En wie kan zulke dingen uitvinden of verzieren1?
En als het verspreide nieuws onze zaak voordelig is en aan onze verwachtingen
beantwoordt, dan gelooft men het zoveel te liever, en alzo worden de onzinnigste
dingen aangenomen. Avec un peu de crédulité tout s'explique, même l'insensé.
Ik word nog altijd aan een menigte dingen gewaar dat ik afwezig ben geweest en
het lange tijd zal kosten eer ik alles weer heb bijgehaald wat er gebeurd is terwijl ik
in Holland was; - ik ben in 't geval van een schooljongen die lang uit de klas gebleven
is en mij niet goed meer thuis voel bij 't geen er onderwezen wordt. Vandaag ben ik
begonnen de vele plakbrieven te lezen die aan 't gemeentehuis uithangen. 't Is de
enige manier tegenwoordig om op de hoogte te komen van 't geen verboden is of
toegelaten. Nu zie ik dat het op doodstraf geboden is dat iedere burger zijn wapenen
moet inleveren! - dat onder andere vuur- en staalwapenen, ook inbegrepen zijn: handen kruisbogen. Een boerke die
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verzieren: verzinnen, aandikken
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met mij de plakbrieven aan 't lezen is, schudt het hoofd. ‘Ze worden bang, de Duitsers,
dat is in 't vooruitzicht dat ze moeten vluchten om in de rug niet geschoten te worden’
mompelt hij en vertrekt.
Maar wat zal men aanvangen met de bijlen, hakmessen, houwelen? Ik zie nog dat
de beenhouwers en boomvellers2 ontwapend worden ...
De wapenen zijn eigenlijk reeds lang afgegeven en ingeleverd naar Kortrijk, zodat
al de schietroeren, oude sabels en ander moordgerief uit alle huizen verdwenen is.
Veel meer; - ik verneem dat pastor Claerhouts museum van volkenkunde geheel
geruimd is en al de Saksische bijlen, Frankische spiezen en verder al de oude stalen
bogen, keigeweren1, donderbussen en schietpistolen ingeleverd werden om in geen
moeilijkheden te komen, want, zegt men: wie zal er bepalen waar 't ene begint en 't
andere eindigt in zake wapenen en antiquiteiten?
Met dat inleveren is ook al meer dan een betreurenswaardige ondervinding
verbonden. Zo zal de veldwachter van Tiegem er weten van te spreken. Hij had de
wapenen rondgehaald op de gemeente en werd door de burgemeester gelast de boever2
te vergezellen die de vracht met peerd en kar naar Kortrijk moest voeren. Daar
gekomen, vraagt hij aan een Duitse overheid: of hij, als veldwachter niet zijn eigen
geweer, dat een kostelijk erfstuk is van zijn vader, mag behouden en terug meenemen
naar huis? de officier zou het hem toegestaan hebben, maar op de terugtocht ontdekken
soldaten bij toeval het geweer op de kar, veldwachter en voerman worden
aangehouden en opgebracht en peerd en kar aangeslagen; - sedert heeft men van hen
niets meer vernomen. Men zegt dat ze beiden naar Duitsland zijn gestuurd en dat het
gedaan werd om indruk te maken op de bevolking die niet gewillig genoeg is om
wapenen in te leveren.
Zoëven zie ik de vrouw van de veldwachter en haar zuster hier voorbijgaan, op
weg naar Kortrijk, waar zij bij de overheid haar nood gaan klagen; - ze zien er radeloos
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boomvellers: die (voor beroep) bomen vellen, houthakkers
keigeweren: vuursteengeweren (de vonk ontstond doordat een in de haan geklemd stuk
vuursteen of zwavelkies onder veerwerking tegen een stalen vlak sloeg)
boever: paardeknecht, menner
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uit. Wat staat er die twee arme schapen daar te wachten? en hoe onvoorziens kwam
de ramp daar als een steen, dat huisgezin treffen.

18 december.
Het kan niet baten te zitten treuren over de ellende en het lijden waarmede de wereld
overstroomd is en te knorren over 't ongemak dat we zelf ondergaan moeten, 't leven
gaat zijn gang en we moeten van de nood een deugd maken en er het beste uit trekken.
Ik ben besloten te werken - 't enige middel om niet ten onder te gaan in 't maken
van nutteloze bespiegelingen en de tijd te korten. Mijn uitgever was er danig op
gesteld en wakkerde mij aan de aantekeningen die ik gemaakt heb over de oorlogstijd,
drukvaardig op te sturen - om ze aanstonds uit te geven. Na 't geen hij zo bereidwillig
en edelmoedig voor mijn gevluchte huisgenoten gedaan heeft, zal 't mij een groot
geluk zijn hem daarmee een dienst te bewijzen en te verblijden. Ik heet het een
gelukkig toeval hem als een vriendelijke vergelding mijn oorlogsdagboek cadeau te
doen.
Hoe wonderlijk de dingen toch lopen kunnen. Voor veertien dagen nog, dacht ik
er niet aan met die nota's iets uit te richten tenzij na de oorlog en als ik zien zou dat
het de moeite waard was - daar die aantekeningen meer voor mezelf bestemd waren
dan voor 't publiek; - doch nu het zo komt dat ik er iemand blij kan mede maken wie
ik zoveel vriendelijkheid verschuldigd ben, gauw dan maar en met liefde. Eén ding
bekommert me echter: te weten hoe het handschrift over de grens gekregen? Maar
daar zou de uitgever zelf voor zorgen...
Vandaag een brief ontvangen van mijn zuster uit Brugge - een verrassing alweer
doch het blijkt algauw dat het stuk door een tiental handen is gegaan om hier aan te
komen en de brief is gedateerd 6 november... Dat zijn oorlogstoestanden.

19 december.
't Is een wonder dingen; - telkens er iets gebeurt of gaande is op de gemeente, moet
het aanleiding geven tot kluchtspel of komedie.
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Door de Duitse overheid worden 60 koeien opgeëist. Er was een geloop gister heel
de dag op de hoven1 waar de dieren aangeslagen waren en nu om acht uur, staan de
boeren, elk met 't geen zij leveren moeten, voor 't gemeentehuis. Ongelukkig zijn er
onder hen die twee koeien werden opgeëist, andere maar één; - er zijn er die hun vee
verdoken of gevlucht hebben en alzo ontkomen konden aan de opeising. Maar er
zijn overal nijdigaards die niet verdragen kunnen dat iemand door slim te spelen,
beter vaart dan de dommeriken. Welhaast ontstaat er twist onder de boeren, er wordt
gescholden, verweten en de zogenaamde deugnieterij komt aan de dag. De Duitser,
die voorzeker een filosoof is, heeft dat spel kalmpjes staan afluisteren en om iedereen
tevreden te stellen, beveelt hij een nieuwe opeising, zodat de gemeente die eerst voor
60 koeien aangeslagen was, er nu 80 te leveren heeft. Daardoor is de twist ineens
gestaakt en de boeren bedenken nu misschien de zedeles uit de fabel en de waarheid
van het spreekwoord dat hier op de letter werd toegepast: ‘Twist voor een koe, ge
legt er een peerd aan toe2’.
Er komt bevel op de gemeente dat niet alleen koeien maar ook de geiten moeten
aangegeven en ingeschreven worden.

20 december.
's Zondags vooral weegt de weemoed en is de eenzaamheid onverdragelijker omdat
die dag geen afwisseling meer brengt in de reeks wekedagen. Het leven lijkt een
lange strook met gelijke nummers gevuld, waar de rode feestletters zijn uit
weggevallen. Het wordt een grenzenloze verveling waarover men zich niet beklagen
durft, omdat we nog de begenadigden zijn in de grote ramp. Wanneer zal toch alles
in zijn oude staat terugkeren? Het lijkt alsof de mensen die het kwaad begonnen
hebben, het niet meer goedmaken kunnen - het strekt verder dan ze 't gemeend hebben
en nu staan ze te zien op 't geen die hogere macht uitwerkt gelijk kinderen die met
een vonkje vuurs, een
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hoven: hofsteden
ge legt er een peerd aan toe: de waarde van een paard op de koop toe betalen
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grote brand hebben gesticht. Het duurt te lang en geen mens hier te lande die zich
indenken kan hoe die toestand van opgewondenheid onder de oorlogvoerende partijen
aanhouden kan en hoe ze 't van de soldaten gedaan krijgen? Om te vechten moet men
kwaad zijn, meen ik, bezield met wraakgevoel of zoiets. En daar gramschap een
uiterste spanning van het gemoed vereist, kan die opwinding onmogelijk lang
aanhouden. Van hier uit het platteland beschouwd, als men zo maanden aaneen het
kanon hoort, zonder verder inzicht te krijgen in de zaak, schijnt heel die inspanning,
heel die beroering, die zoveel mensenlevens kost en heel Europa in de ellende stort,
een grote, ongelooflijke uitzinnigheid en men kan niet aannemen dat het mensen zijn
met een hoofd en verstand gelijk het onze, die er schuld aan hebben.
Hier in mijn eenzaamheid, overvalt me weer het nare gevoel: om telken stonde1
overvallen te worden door een geweld waartegen men weerloos staat, zonder beroep
op hulp of tussenkomst. Het is geen bangheid, eerder het tegendeel, want die toestand,
die nu al maanden duurt, heeft er ons gewend aan gemaakt, zodat we er ons in
schikken nu en onverschillig worden aan gelijk wàt er ons kan overkomen.
De wereld gelijkt iets als een grote woestijn als men denkt aan vrienden en
kennissen waarmede men vroeger omging en gestadig in betrek2 was en dat ze nu
allen over de wereld verstrooid zijn zonder dat de een nog van de andere weet uiteengewerveld gelijk de bladeren in de herfst - en dat niemand van zich horen laat...
Vriendschap is iets als een luxe-artiekel geworden dat in dees ernstige tijden is
afgeschaft en vervangen door de zorg alleenlijk3 voor het leven zonder meer.

21 december.
De lucht is weeral vol kanongedreun. En altijd maar geen vordering. Als we 't einde
van de oorlog van de gevechten moeten afwachten, dan hebben we er ons hele
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telken stonde: elk ogenblik
betrek: betrekking, contact
alleenlijk: enkel maar
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leven mede te doen - we kunnen gerust alle hoop laten varen. Om de veertien dagen
een stuk loopgracht veroverd en weer verloren - dat is alles van nieuws wat tot hier
doordringt en dat na het verschrikkelijk geschut dat bij dag noch bij nacht ophoudt.
't Ware belachelijk als we niet wisten dat er onder dat geschut, duizenden mensen in
de vreselijkste spanning verkeren, dat er geleden wordt en er telkens weer jonge,
krachtige mannen verminkt worden of er 't leven bij laten. En hoe kan men er de
moed in houden en altijd meer mensen vinden die bereid zijn de dood in te lopen?
Want strijdliederen geraken toch ook eens uitgezongen, schitterende uniformen vuil
en versleten, en klaroengeschal en redevoeringen verliezen ook hun kracht als men
die dingen te veel herhaalt. Zijn er onder die mensen geen die denken dat het leven
boven alles gaat en door niets te vervangen? En het bij de dood, ook met de
heldenmoed gedaan is? Hoe kan men de massa zo voor de plicht stellen dat er géén
enkeling durft achteruitwijken? En wat is die plicht? Want wat kan men toch
elementairder uitdenken dan het recht om te leven?? Hoe kan men het zich voorstellen
dat de ene mens van de andere eisen kan dat hij zijn leven offere en dat er bij hele
hopen vallen die zelfs onbewust zijn dat ze een heldendaad begaan? Of moet men
in dit onverklaarbaar verschijnsel rekening houden met het dierlijke in de mens dat
hem door het primitieve instinct, in die aandrang ter hulp komt met een soort
vervoering waar de kans om gedood te worden opweegt tegen de dronken lust om
te... moorden?
Nicht raisonieren Kamerad...
In Kortrijk is het wekelijkse marktdag, maar van het eigenlijke markt-vertoog1 kramen2, venters, boerinnen met boter en eiers, groenten enz. - is niets te bespeuren;
de ruimte rond het Halleke moet open blijven en geen mens mag meer over het
marktplein gaan.
Een bende jonge soldaten trekken in slagorde voorbij en zingen. 't Is een wonder
vertoog waaraan men niet gewend kan geraken, die vreemde uniformen midden in
die
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markt-vertoog: marktvertoon, marktspektakel
kramen: tenten waarin waren te koop worden aangeboden
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omgeving die ons zo vertrouwd en wel bekend is, - en hoe moet het een Kortrijkzaan
aandoen die zingende soldaten door de straten te zien trekken en zelf achteruitgesteld
te worden als vreemden in hun eigen stad?
Overal in de straten zie ik toebereidselen voor Kerstmis of liever voor Weihnachten
want het kerstfeest is hier uitsluitend Duits. Er heerst bedrijvigheid, - soldaten lopen
met groene sparrebomen over de markt. De winkels ook zijn er al naar ingericht om
de kooplust te wekken bij de Duitsers en aan de toogramen1 ligt het vol met alles wat
als ‘liebesgabe’ kan in aanmerking komen.
De Beurs, of liever de bijeenkomst der kooplieden die graan, vlas, cichoreien en
olie verhandelen in een hoek der markt, wordt uiteen gejaagd onder voorwendsel dat
samenscholing verboden is.
Vandaag heb ik voor 't eerst kennis gemaakt met de nieuw ingerichte Duitse post.
Ik had twee briefkaarten af te geven aan het winket2; - de eerste was voor Holland,
werd geweigerd; de tweede voor Brugge werd eveneens geweigerd. Die twee
bestemmingen waren ‘ausgeschlossen’. Ik moet bekennen dat ik weinig op de hoogte
ben en de verordeningen niet heb bestudeerd; - nog altijd het gevolg van mijn
afwezigheid...
Zo komt het dat ik door een soldaat van het gaanpad verdreven word, omdat ik
niet weet dat stilstaan op die plaats, ook al verboden is en ik... wandelend, mijn tram
moet opwachten. Om over de Duitse bezetting te spreken zijn we in elk geval beter
te Ingooigem dan in Kortrijk.

22 december.
Een kudde van honderd koeien trekt hier voorbij; de drijvers, 't zijn de boeren zelf
of de eigenaars van Tiegem die hun beesten moeten leveren en hun bon ontvangen.
De Duitse soldaten hebben ondervonden hoe moeilijk het is en hoeveel last het
meebrengt veedrijver te spelen; - bij de opeising hebben zij nu eenvoudig gevoegd
het bevel: dat de dieren zulke dag, zulk uur, op zulk een plaats moeten geleverd
worden. Die weet wat een boer is, kan beseffen
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wat een mengeling van wrok, spijt en gramschap er in zijn gemoed aan 't zieden1 is
- hij die nooit iets afgestaan heeft tenzij uit vrije toestemming en die nu zover
vernederd wordt hetgeen hij gedwongen afstaat zelf nog ter plaats te moeten leveren.
Ik zie de kudde voorbijtrekken, ik verken2 elke boer; - allen zien er ene beetje
spotlustig uit - of is het om het zotte vertoog3 dat ze maken in hun eigen ogen, dat
ze met elkaar de spot drijven? In 't voorbijgaan lossen ze eerst een lachreden4 als
ware 't om te beletten dat de toeschouwers met hen zouden lachen. Ze voorzien dat
het met hen toch naar de dieperik gaat, - dat ze beurtelings alles zullen te... leveren
hebben wat er op 't hof is en dat er hun dan alleen nog overblijft te gaan rentenieren
met de ‘bons’ waarmede hun koopwaar betaald werd. ‘We hebben al zoveel van het
lachen als van het wenen!’ zegt er een in 't voorbijgaan.

23 december.
Sedert ik mij in Holland een indigestie gelezen heb aan dagbladen, hebben de onze
voor mij geen waarde meer; zij zijn suf en grijs en, buiten het officiële gedeelte met
de oorlogsmededelingen, die de prijs verdienen in dubbelzinnigheid en
ondoorgrondelijk zijn als de tekst van een oude papyrus, is er over de toestand
volstrekt niets te vernemen; - diepe, brede of grondige beschouwingen moet men er
nog minder in zoeken. Vroeger hadden we nog de witte gaten tussen de tekst die
altijd veel indruk mieken omdat ze er door de censuur werden ingeslagen, maar nu
is dat ook al gedaan - de witte gaten zelfs zijn verboden.
Nieuwe verordeningen worden uitgeplakt aan 't gemeentehuis; - de ene al
ingewikkelder als de andere en opgesteld in een bestuurlijke taal waar niemand wijs
uit wordt. 't Enige dat voor iedereen heel duidelijk is en veel ophef maakt, 't is dat
er voortaan een pasport vereist wordt om met de tram te rijden. 't Ongerijmde daarvan
is: dat men naar Kortrijk gaan moet om een pasport te halen - te voet dus - om met
de tram naar Kortrijk te kunnen rijden;
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zieden: koken, bruisen
verken: herken
zotte vertoog: gekke schouwspel
lachreden: scherts, spotwoord
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dat men er zelfs twee maal naartoe moet, de eerste keer om de aanvraag te doen en
de tweede om het af te halen. We mogen dus zeggen dat de tram is afgeschaft voor
ons.
Sedert ik terug gekeerd ben uit Holland, wordt ik eerst gewaar dat het
Etappen-bestuur is ingericht - we zitten versmoord1 in de wetten en verordeningen.
Zolang men stil thuis blijft, wordt men er zoveel niet van gewaar, doch als men het
waagt het hoofd buiten te steken, stoot men overal tegen de hoeken en kanten der
nieuwe inrichting. Het heeft ten andere ook zijn goede hoedanigheden en voordelen,
- 't is maar dat men in België zich nooit veel om wetten gestoord heeft en de mensen
nu dubbel de dwang voelen door die omslachtige bemoeiingen van het nieuwe bestuur.
Er zijn zodanig veel dingen verboden dat de mensen zich afvragen: wat er achterna2
nog toegelaten is. Ik van mijn kant, sta verbaasd door die ongelooflijke
inrichtingskracht der Duitsers die, in oorlogstijd dan nog, lust of moed hebben om
het bezette land met zulk een nauwgezetheid te overstromen met kantoorwerk en
spitsvondige bestuursvoorzorgen. Men moet eerst een beetje het land afgeketst hebben
om een gedacht te krijgen en te beseffen wat een bezetting gelijk ze hier is ingericht,
te betekenen heeft: - geen dorp zonder soldaten, geen brug, geen bareel3, geen
kruisstraat zonder bewaking en denk dan maar aan die ontelbare Kommandanturen
over het hele land die elk een eigen bestuur uitoefenen over de omschreven bevolking.
Als men het uit de hoogte overschouwt, gelijkt heel België omtrent aan een groot
interneringskamp en wij allen min of meer, aan krijgsgevangenen. Als men zich heel
koes weet te houden en zich schikt naar de verordeningen is het leven er nog zo
kwaad niet - als men maar geld heeft en wachten kan naar het einde zonder gebrek
te lijden. Daarbij ook hoeft nog een zekere dosis kommerloosheid en een opgewekt
karakter, want hier ziet men mensen die zonder enige nood zijn en zich hoegenaamd
niets van de oorlog moeten aantrekken, toch zodanig onderhevig onder de druk en
beangst in de ziel, dat ze zich opvreten door onrust,
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versmoord: verdronken, overspoeld
achterna: op den duur
bareel: slagboom, overweg
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dat ze zienling1 wegsmelten en vergaan gelijk sneeuw voor de zon.
Wie had er ooit kunnen denken dat de koeien uit onze stal zouden gehaald worden?
zegt er mij een boerke en de schrik en de vertwijfeling staat op heel zijn wezen. De
boer die niets wegbergen kan, die heel zijn bezit voor het aanschijn der zon draagt,
ziet zijn hof ontruimen tot het hoogstnodige toe waarzonder hij het volgende jaar
niet meer voortboeren kan... In zijn mening is het iets dat gelijk staat met het begin
van de algemene ondergang - de voorbode van het wereldeinde.
Met die opgeëiste koeien gebeuren er de gekste dingen. De kudde die hier gister
uit Tiegem voorbijtrok, heeft men te Vichte in een weide opgesloten om er de nacht
door te brengen. Elke boer was verantwoordelijk gesteld voor zijn eigen dieren, dus
moesten ze wel zelf de bewaking uitoefenen. Hebben de boeren er nu de brui aan
gegeven en zijn ze op staminee blijven kaartspelen heel de nacht? want 's morgens
waren een aantal koeien ontvlucht en weer in de oude stal terecht gekomen.
Vandaag moeten de soldaten de kudde verder naar Kortrijk drijven. Dat ze nog
meer wederspannigheid en last zullen ontmoeten, valt te voorzien.
Geen enkel schot wordt er meer gelost. Zou het de kerstvrede zijn die ingetreden
is?
In de bossen hier op de streek zijn soldaten overal sparren aan 't kappen2 voor 't
kerstfeest dat in Kortrijk met grote luister moet gevierd worden. 't Is inderdaad een
vreemd vertoog krijgsmannen aan zulke bezigheid te zien; men denkt onwillekeurig
aan een dertigjarige oorlog, - dat men door de lange duur het vechten eigenlijk
vergeten heeft en de ‘menselijkheid’ onder de soldaten weer boven komt, zodat ze
in 't vreemde land iets als burgers geworden zijn. Zo heel gemoedelijk gaan die
mannen hun gang, en doen alsof ze thuis waren, terwijl onze eigen bevolking erop
staat te zien gelijk vreemdelingen in eigen land...
Men denkt ook... Och, men denkt aan zoveel,... men doet eigenlijk niets anders
dan denken, men kan eigenlijk
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niets anders doen - men wordt er ziek van en de beschouwingen dringen zich op,
weder1 men wil of niet. Gelukkig dat denken maar niet verboden is, want dan zaten
we vast allen lang reeds in Duitsland.

24 december.
Nu komt de mare2 uit Kortrijk dat het vieren van het kerstfeest aldaar verboden is.
Alle schikkingen zijn ingetrokken bestellingen voor het feestmaal met alles wat er
toe hoort, zijn afgezegd. Seffens3 wordt er naar een reden gezocht en uitgedacht wat
er mede in verband zou kunnen gebracht worden. Een bevel van hogerhand, zonder
meer, verklaren de enen. Anderen beweren dat er gister boven de stad, zes of zeven
Engelse vliegtuigen verschenen zijn die er de schrik hebben ingebracht; - men vreest
voor een aanval en daarom moet alles in gereedheid blijven, de wacht verdubbeld
worden... Dat maakt dat alwie er op gesteld was een avond de oorlog te vergeten en
de illusie op te doen aan de gezelligheid van de huiselijke kring, er weeral bedrogen
uitkomt. - Het is en blijft de oorlog, zonder mededogen, zonder gevoelerigheid, die
met de aangenaamheden van het leven niets te maken heeft.
Mij ook treft een tegenslag die de vreugde van het kerstfeest komt bederven. Ik
had een brief geschreven naar mijn vrouw en kinderen in de hoop dat hij hun deze
avond bereiken zou om alzo, in gedachten ten minste, bij elkaar te zijn, - en daar
brengt men mij zoëven de brief terug, met de boodschap: dat het niet meer gaat om
naar Holland te reizen en dat dezen die nog toegelaten worden, vooral geen brieven
meer kunnen meenemen. Zulk een ondervinding, bijzonderlijk op zulk een dag,
brengt u ineens het wanhopige gevoel: gescheiden te zijn van 't geen u 't nauwst
toebehoort en dat het met alle middels onmogelijk geworden is uw eigen huisgenoten
zelfs met geen geschrift te kunnen benaderen. En als die toestand eens lange tijd
ongewijzigd moest voortduren? Zo kunnen we sterven en begraven worden zonder
van elkaar te weten. Wie zou er zoiets kunnen uitdenken in gewone tijd? Verleden
jaar op
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kerstavond was het àl onbezorgde, vrolijke gezelligheid. Nu kan men alleen nog
denken hoe dat alles was, met 't leedvermaak erbij door de vergelijking en de donkere
veronderstellingen die de angst verwekken, want voor veel mensen is het bijna zeker
dat 't geen ze zo achteloos doorleefd hebben, nooit meer zal terugkeren.
Ik was uitgenodigd kerstavond te gaan vieren bij vrienden op een naburige
gemeente, maar ik verkies thuis en alleen te blijven... om het kerstfeest met mezelf
te genieten. Het geeft ook een soort voldoening als men de lusteloosheid aanvatten
durft in plaats van ze te ontvluchten. Een ijsbeer heeft ook zijn eigen genoegens en
vandaag wil ik hem nadoen. De menselijke behoefte aan feestelijke gezelligheid wil
ik afleiden met iets in te richten voor mij alleen, al ware 't maar om me zelfbewust,
toch een illusie op te draaien1 - zich zelf bedriegen wetens en willens, kan ook
plezierig zijn. Er wordt iets gereed gemaakt dat aan een souper gelijkt - de geur
alevenwel die door heel het huis stoort2 doet eraan denken dat er iets ophanden is en
wekt er de stemming van een aangename verwachting. De kachel broeit een zalige
warmte door de kamer en om het uitzicht wat weelde bij te zetten, branden er twee
kaarsen in plaats van één. Alles is toch maar betrekkelijk, vooral lichtschijn. Onder
de schouw staat een fles wijn te ontkelligen3 of te... verkameren4 en op de schouw
prijkt een kistje fijne sigaren. Dat alles is voor later in de avond, want ik moet eerst
nog mijn werk afmaken, 't andere zal ik zoveel te meer genieten als ik het, als beloning
beschouwen kan. Uit zelfrespect heb ik... un brin de toilette gemaakt, om de
plechtigheid wat meer lustrum5 bij te zetten. Meer is er niet nodig om verveling en
zwaarmoedigheid te verwerken tot iets anders, laat het ons dan ook noemen gelijk
we willen.
Buiten is het heerlijk stil; de sterren schingen6 en de jonge maan hangt helder in
het blauw geluchte, onberoerd als vers geschapen. Het uitzicht van de wereld is heel
en al rust en vrede en de oorlog schijnt iets als een legende ge-
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op te draaien: wijs te maken
stoort: sterk geurt
te ontkelligen: om zijn keldertemperatuur te verliezen
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worden uit lang vervlogen tijden. Binnen bij 't vuur is het goed nu uitgestrekt te
liggen staren door de blauwe dampen, in de enge kring van 't licht der twee kaarsen
als een gouden aureool op een fulpen1 grond. Ik heb eerst het bijbelverhaal gelezen
van Kerstmis, en om niet heel en al af te dwalen buiten de heersende toestanden,
neem ik nu Zola's Attaque du Moulin. Daardoor wordt me weer eens heel de
schrijnende tragiek van het leven voorgesteld dat in conflict komt met de wereldgesel
die oorlog heet - de breker van geluk en welvaart en schenner van alles waarop onze
geestelijke en zedelijke inzichten zijn opgebouwd.
Maar 't liefst lig ik dan nog maar te mijmeren en laat mijn gedachten gaan naar
Amsterdam waar ik weet dat er een kerstboom is geplant en een blij gezelschap aan
't vieren is...
Maar hoeveel ouders die nu in bange nood zitten, die niet alleen gescheiden zijn
van hun kinderen, maar die hun gedachten niet mogen laten gaan naar een hel verlicht
salon waar de kerstboom is geplant, maar wel naar de loopgrachten in de koude en
't gevaar. Hoeveel duizenden van ons jongens op 't vreemde, die nu aan hun eigen
huis, aan ouders, broeders, en zusters te denken liggen; die dromen van vroeger
genoten vreugde en genot en zaligheid van de huiselijke haard. Hoeveel liggen er nu
buiten, de maan en de sterren te bezien, bij wie de vertwijfelende vraag opkomt:
Waarom liggen we hier zover van alles wat ons lief is en... voor hoelang is het nog
eer voor ons het leven weer begint?
Verbeeld u maar dat men hier op kerstnacht angstig op loer ligt, met 't geweer in
de vuist; gereed om zijn evenmens dood te schieten - en die miljoenen mensen die
zich vijanden noemen niets anders dan omdat zij tegenover elkaar liggen en die toch
van weerkanten niet anders vragen dan ongestoord elk weer naar zijn woonstee te
mogen trekken.
Hoeveel kerstvertellingen zullen er later geschreven worden over die nacht van
24 December 1914, die wij vandaag beleven?
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25 december.
Een Kerstmorgen zonder klokkengeluid.
't Eerste gedacht is elaas weeral aan de oorlog. Voor vijf uur, door de duisternis
die de wereld omhult, gaat de doffe bromstem van 't kanon. Daar hebt ge de vermaarde
Godsvrede. 't Lijkt een treurige spotternij; - weeral een zoete begoocheling was 't
voor argeloze zielen die er nog altijd durven gevoeligheid op nahouden. Is 't er niet
moedwillig en opzettelijk om gedaan, nu men twee dagen met schieten heeft gestaakt
om de hoogdag met moorderij in te luiden? Dàt is dus in plaats van de blijde
klokkenzang die het ‘Pax Hominibus...’ moest verkondigen over de wereld!
De dorpelingen trekken ter kerk als schimmen en op 't raden van de tijd die niet
meer afgekondigd wordt van de toren. Het doet denken aan de treurige dagen van
het schrikbewind.
Nu het dag wordt, ligt heel de streek in 't wit. De mist is gevroren en over de
velden, op bomen en struiken kleeft de. ijzel en alles schijnt herschapen in louter
kristal. De lucht blijft zwaar grijs. Het is een eigenaardig passend vertoog voor
Kerstdag, - iets om kinderen, die 't visioen van de kerstboom nog in de ogen hebben,
in verrukking te brengen. Verleden jaar, op deze dag, was het huis hier vol blij getater
en gejuich; - de kinderen jubelden rond hun kribbetje van Bethlehem en keken vol
bewondering op de kleurige lichtjes als op een ding uit de hemel. Dees jaar blijft het
kribbetje opgeborgen en ik durf er niet aan denken het te voorschijn te halen.
't Is eenzaam op het land en geen levend wezen te zien over de uitgestrekte steppen
van Vlaanderen. Het kanon bromt maar door met zware slagen, als wilde 't
verkondigen dat er strijd is op de wereld, zelfs vandaag, als er over heel de mensheid
vrede wordt afgesmeekt.
In Frankrijk zowel als in Duitsland, zal men op deze dag dezelfde God dezelfde
gunst vragen, te weten dat hij de vrede op de wereld zou zenden... en niemand schijnt
daarbij te denken hoe ongerijmd het is aan God te vragen om verlost te worden van
een ramp die men zichzelf heeft aangedaan. En toch is het zo goed te begrijpen dat
mensen die in nood zijn, zich wenden tot het opperste wezen om tussen-
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komst in de onafzienbare ellenden waarmede ze overstroomd zijn en dat zelfs het
ongerijmde van de vraag hen niet weerhoudt. Bezie me die huizetjes, ze staan
neergehurkt tegen de grond zodat men niet vermoeden zou dat er leven schuilt onder
zulk een schamel dak; - een arm kuiltje rook komt spaarzaam uit de schoorsteen
opdampen, want de brandstof is schaars en de armoede is overal en algemeen. Van
daaruit gaat de blik over de onafzienbare evenheid van het veld; maar de gedachten
gaan verder nog, in de richting waar 't kanon ligt te bulderen als een donderstier1 en
waar vader met de zoon en de broer, ergens in de slijkgraven liggen en misschien
vandaag aan de beurt zullen komen om gekwetst of gedood te worden. Sedert maanden
kreeg men geen nieuws meer van hen zodat met gebrek en ellende, ook nog die
vreselijke angst hier de gast is. Altijd maar voort in eentonige dagenreeks gaat de
tijd, zonder dat iemand kan zeggen wanneer het zal gedaan zijn. Het kanon gelijkt
een grote blafhond die maar gestadig het ongeluk aansnauwt zonder het te kunnen
grijpen.

26 december.
De oorlog wordt aanzien bij de mensen als een kosmische stoornis, die haar oorzaak
heeft in een verwarring der natuurkrachten die gepaard gaat met wondere
verschijnselen in de lucht. Een overgrote ster namelijk, een hevige klaarte met
sprakelingen2 vuur; bloedglans en rode strepen waaruit men jaartallen heeft
samengesteld... en meer dergelijke dingen werden reeds opgemerkt en verklaard als
voortekenen van nog groter onheil. Van dat alles heb ik zelf echter niets anders gezien
tenzij 't geen aan de westerhemel, door 't oorlogsgeweld verwekt wordt, zoals:
lichtsignalen en vuurgulpen bij de ontploffing van zwaar geschut.
Er komt beangstigend nieuws uit Kortrijk. Bij een burger zou men wapenen ontdekt
hebben en de Duitse overheid die er de stad verantwoordelijk voor stelt, legt een
boete op van 40 miljoen. Vandaar een begin van oproer en tegenstand, omdat men
in dit alles de moedwillige uitbuiting ziet. Ik kan de echtheid van dit gerucht
onmogelijk nagaan, daar ik geen pasport heb om in Kortrijk te komen.
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Heel de nacht en de dag door, aanhoudend zwaar geschut, zonder dat men te weten
komt waar of wat er gebeurt. De mensen vragen zich af: of het ginder eeuwig zal
blijven duren? Het werkt ontzenuwend zo maar lijfelijk1 te horen schieten, zonder
dat men iets van een ontknoping gewaar wordt. Men verlangt er naar als naar een
verlossing, alhoewel het verlangen gepaard gaat met een gegronde vrees: dat de
ontknoping een algemene ramp kan veroorzaken; - want moeten de Duitsers
achteruitgeslagen worden, dan hebben wij de oorlog hier ter plaats en dan mogen
we aan vluchten denken en alles achterlaten wat we bezitten...
In de afwachting van die grote beroering, gaat alles hier zoveel mogelijk zijn
gewone gang en blijft iedereen bezig met de zorg voor zijn eigen belangen.
Bijzonderlijk nemen de mensen hun schikkingen tegen een vermoedelijke
hongersnood. De ingezetenen en al wie het verder doen kan, kopen in 't geniep een
zak tarwe van de boeren en waar men nooit zwijnsvlees gegeten heeft, steekt men
nu een varken in de kuip2.
Tweede Kerstdag is dus ook al voorbij en van de belofte die generaal Joffre gedaan
had: ‘De nous apporter un joli cadeau de Noël’ worden wij weeral niets gewaar; - 't
zal dus een uitvindsel geweest zijn om onze jongens moed te geven.
Zoëven heb ik hier het boerke ontmoet die in zijn poenige3 vrees, de wens geuit
had: om de Duitsers maar diep in Frankrijk te laten doordringen en ze ginder dan tot
de laatste man te doen omverblazen, omdat er alhier geen kwaad of schade zou
gebeuren bij de aftocht. Het ventje is voor 't ogenblik diep ongelukkig en heeft al de
moed verloren, want verleden week werd hem door de Duitsers, zijn schoonste koe
van stal gehaald en dat verlies vertegenwoordigt op zichzelf, heel de ramp die 't
baaske van een terugtrekkend leger onderstaan kon.
De veldwachter van Tiegem en de boever zijn feitelijk naar Duitsland gestuurd;
het wenen van vrouw en kinde-
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ren heeft dus niets geholpen en de twee huisgezinnen zitten voortaan in doodsnood.
En in hoeveel plaatsen is het niet hetzelfde geval? 't Wonderste, 't is dat er
niettegenstaande al het lijden, de ellende, angst en druk, toch nog altijd gelachen
wordt en dat de dingen van de oorlog zelf aanleiding geven soms tot kluchtige
voorvallen; - en wat er dan nog al verzonnen wordt en verteld - galgenhumor die
bewijst dat Uilenspiegels geest nog altijd levend blijft onder ons volk.
Zoëven hoor ik wat er gebeurd is op een dorp hier in de buurt. Een oud
poenderaarke1, die er warm in zit, heeft zijn ponke2 in een ijzeren potje gedaan en
het potje gedolven in zijn lochting3; het ongeluk wil dat zijn gebuur, de bakker, die
een droge spotvogel is, toevallig door zijn zoldervenster zat te zien naar een vlieger4.
In 't stille spiedt hij het rentenierke af en gebaart van niets5. Tegen avond echter trekt
hij met een spade onder de arm, bij zijn gebuur binnen. Kobus, zegt hij, ik heb van
de nacht een aardige droom gehad; - ik heb zo figuurlijk een man gezien die een pot
geld in uw hof gedolven heeft, - ik weet zo juist het plaatske waar het gedoken zit,
- kom ik zal 't u wijzen en 'k zou nu toch wel eens willen weten of dromen waarlijk
bedrog is? De bakker heeft zodanig aangedrongen dat Kobus geen enkele reden
vinden kon om de bakker te beletten eens te proberen. De ponke werd inderdaad
gevonden maar als 't op delen aankwam, is de ruzie begonnen; Kobus had schoon te
beweren dat hij het was die 't gedolven had, de bakker wil het maar niet geloven.

27 december.
't Regent en stormt en door 't loeien van de wind heen, davert het kanon met verdoofde
slagen - het gelijkt een rommeling6 van een reeks zware wagens of het uitslepen van
donderslagen in de lucht. Men vermoedt dat er vertwijfelende poging gedaan wordt
om door te breken en men verwacht alle stonden de overrompeling.
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poenderaarke: (die zijn kleine zaakjes behartigt), wroetertje, peuteraar
ponke: geldschat
lochting: moestuin
vlieger: vliegtuig
gebaart van niets: laat niks blijken
rommeling: gerommel, gehots
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Nu weer wordt er verteld dat het Duitse front op de hoogte van Roeselare,
uiteengescheiden is. Het blijven echter altijd maar vertelsels en we hebben geen
zekerheid, niets om ons te overtuigen - erger is 't als dat Roeselare in Rusland lag. Best dan maar kalm de gebeurtenissen afwachten en ons niet verontrusten, zolang
we de uitwerksels niet gewaar worden.
We verblijven hier inderdaad in de eigenaardigste toestand waar ooit een volk in
oorlogstijd in heeft verkeerd. Vóór de bezetting kregen we niets dan 't nieuws dat
ons voordelig was, opgesmukt en aangedikt om ons opgewekt te houden; - al 't geen
aan de toestand nadelig was, werd met inzicht verzwegen of bewimpeld, en de moed
bleef er natuurlijk in bij de bevolking. Nu, sedert we onder Duitse bezetting leven,
is het heel andersom gekeerd. We krijgen niets dan nadelig nieuws, rauw en brutaal;
- nederlagen met duizenden krijgsgevangenen en gesneuvelden; zegevierende
optochten van onze vijanden... En welk is nu het uitwerksel daarvan bij de mensen
hier? Het nieuws dat ons door de Duitse overheid, ambtelijk wordt medegedeeld, dat
loochent men als gelogen en niemand die er een steek van gelooft - het is alles
verzonnen om ons de moed te benemen. Integendeel komt het voordelige nieuws
binnen, godweet van waar, en hoe onwaarschijnlijker hoe beter deze berichten inslaan
bij de bevolking. We verkeren in een doolhof van tegenstrijdigheden waar twee
soorten gemoedsstemmingen gedurig tegen elkaar indruisen: lichtgelovigen namelijk
en ongelovigen. Een onzeggelijke moeite kost het om in die warboel houvast te
krijgen en tussen die twee uitersten, de evenaar1 te vinden en aan te nemen en te
verwerpen wat het gezond oordeel opdringt. Ware er nog maar geen drift mede
gemoeid, want alwie zou durven twijfelen aan het goede nieuws of iets durft geloven
van het kwade, wordt als een... verkochte beschouwd.
Heel de dag was er over de streek geen mens te zien en nu komt een kudde koeien
in eindeloze reek2; - het gelijkt een optocht voor een jaarmarkt. 't Zijn weeral de
boeren zelf die hun vee drijven, en deze keer is 't niet tot Vichte,
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evenaar: evenwicht
reek: rij
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maar tot Kortrijk dat de levering moet geschieden. In 't voorbijgaan tracht ik op 't
gelaat van die ongewone drijvers te zien wat er binnen in hun gemoed omgaat. De
boeren hun wezen1 echter blijft gesloten als een boek; de kaakbeenderen houden zij
gespannen, de bek2 van hun muts is diep over hun ogen getrokken. Ze stappen met
gebogen kop en hoge rug, trekken de ongewillige dieren aan het touw voort, zonder
er naar om te zien en slaan met de mispelaar3 om deze voor hun voeten, op te drijven.
Het zicht van zulk een stoet geeft ineens op aanschouwelijke manier, een volledig
beeld van de toestand...
Op mijn wandeling ontmoette ik gister een landman op de dorpel van zijn woning.
In oorlogstijd zijn de mensen om 't even gespraakzaam, - iedereen verwacht van een
ander de bevestiging van 't geen in zijn eigen gemoed omgaat. Mensen die men nooit
gezien heeft en die het anders met een droge groet zouden afmaken, komen nu vooruit
om wat te kouten, in de hoop of verwachting enig nieuws te vernemen. Zo mijn
landman.
- Hoe lang zal het nog duren? vraagt hij me op de man af. Ik tracht hem wat op te
beuren en gerust te stellen met mijn goede overtuiging, (optimismus is een
burgerplicht, tegenwoordig!) doch 't geen de man opperst4 lag, was heel iets anders.
De vraag diende maar als inleiding en hij vertelde mij dat men bij hem geweest was
om zijn geit in te schrijven.
- Zie menheer, zegt hij, 't is nu drie maanden dat ik en mijn wijf zwarte koffie
drinken, omdat ons kinders geen ander voedsel krijgen dan de melk van ons geit, en als ze nu dat beestje komen halen, dan mogen ze mij met wijf en jongens
meenemen, want dan en is 't voor ons niet meer houdelijk5.
Zelden in zo weinig woorden, heb ik zo sterk de indruk gekregen van hopeloze
ellende met de angst erbij en de verschrikking om 't geen nog erger is dan de ellende.
Ik kan het me maar niet voorstellen dat het eens zover zal gaan en die man zijn geitje
zou ontnomen worden.
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wezen: gezicht
bek: klep
mispelaar: stok in mispelhout
opperst lag: het meest dwars zat, boven alles ter harte ging
niet meer houdelijk: niet meer om uit te houden
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28 december.
Regen en wind en kanongeschut en niets dan eentonigheid en verveling. Het jaar
loopt op zijn einde en wat zal het volgend jaar ons brengen? 't Is alles weemoed en
ongezelligheid. Men heeft schoon zeggen1, er komen zulke dagen dat men met
behagen toegeeft en lust voelt om zich te laten overlommeren door donkere gedachten
en men zijn best doet zichzelf ongelukkiger te maken dat men waarlijk is - door
eenvoudig maar met de verbeelding dingen voor te toveren die niet genaakbaar zijn
en 't onmogelijke te verlangen. Ik hoef me maar voor de mogelijkheid te plaatsen
dat vrouw en kinderen op weg zijn naar huis en onverwachts zullen binnenkomen.
De verbeelding doet zogauw haar werk en al weet ik goed dat het dwaasheid is en
zinsbedrog, - alleen maar om van de zelfbegoocheling te genieten en de illusie te
versterken... ga ik de straat op van waar ik hen kan zien afkomen... Nu voel ik beter
dan ooit hoe 't de vader van de ‘verloren zoon’ een behoefte geworden was elke dag
te gaan uitzien op de weg vanwaar hij zijn lieveling kon zien afkomen op de terugtocht
naar het vaderlijke huis; - en hoe hij telkens ontgoocheld weerkerend, toch s'
anderdaags de wandeling herbegon. Er zijn van die momenten dat men toegeven
moet en niet nalaten kan zich het geluk voor te spiegelen om te dieper het ongeluk
te voelen en reden te hebben zichzelf te beklagen.

29 december.
Het wordt mijn leid-gedachte. Ik heb het uitgerekend: vandaag is het twaalf weken
dat vrouw en kinderen vertrokken zijn en ik hier in huis alleen zit, als een ijsbeer.
Mij bevangt inderdaad soms de lust wat te gaan brommen en op vier poten over de
vloer te lopen. Een mens die alleen huist, vergeet achterna 't geen hij in gezelschap
gewend was te doen. 't Een na 't andere, vallen alle nutteloze omslachtigheden weg,
totdat men eindelijk komt te staan voor hetgeen geldt als de... grens, en men het
onderscheid verliest waar het andere begint - zodat men zich hersnappen2 moet
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schoon zeggen: mooi praten
hersnappen: hervatten, herstellen
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om er 't verstand en de rede weer bij te pas te brengen en tot de fatsoenlijke orde
terug te komen. Ik veronderstel dat, sedert wij van de beschaafde wereld afgesloten
zijn, er meer mensen op de streek hier, de scheidslijn overschreden hebben en zich
maar laten... vegeteren, zonder meer. Zie maar over het land. Iedereen zit afgezonderd
in zijn huis, ongeveer als de mollen in hun holen. Geen bijeenkomsten meer, geen
reizen, geen gezelschap, geen uitgang; - men hoeft zich niet meer te kleden of op te
schikken; men doet alleen met 't hoognodige voort als het hoognodige er maar is; alles wat van buiten te verwachten valt, is ongemak, verveling, geldboete en gevang...
zodat er alleen nog troost te zoeken is, diep onder de dekens, in de duisternis, waar
men de balorige wereld vergeten kan en dromen van een betere toekomst.
De duisternis - als men maar over middels beschikken kon om die vijand weg te
toveren door licht. - Nu eerst wordt het licht van de dag gewaardeerd. - De dagen
gaan echter nauwelijks open en toe. 's Morgens kan men er zich nog in verhelpen
door lang te slapen, maar als om drie uur, het gordijn al neervalt, staat men voor die
hopeloos lange avond, waar de duisternis over de wereld valt als de dreiging die alle
leven uitdoven wil. Ik ben altijd fel gesteld geweest op helder licht 's avonds; ik denk
aan 't genot van verleden winters, dat ik me te verkneukelen zat bij een goede lamp
en er werkte tot een gat in de nacht, met 't zacht rode licht over mijn tafel verspreid,
als goudglans, zodat werken een lust wordt en men er de gansgodse1 wereld bij
vergeet en zich waant in een toverspel. Eerstkomend jaar zouden we zelfs electrisch
licht krijgen op de gemeente, maar de mannen der wet hebben het laten uitsluieren2
en we kregen de oorlog in plaats en zitten zonder licht. Zo komt het dat ik me hier
verhelpen moet met een schamel kaarspitje, waarbij lichtweelde iets is als een
begoocheling uit een wondersprookje uit het verleden, ofwel een stoute
toekomstdroom. En toch kan men er zich mede verhelpen om een boek te lezen als
de drukprente3 niet te klein is. Ik

1
2
3

gansgodse: godganselijke
laten uitsluieren: steeds maar uitgesteld
drukprente: druk, lettertype
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zou alevenwel heel blij zijn en het als een welkom geschenk aanvaarden, wilde er
mij een brave ziel gedenken en mij met Nieuwjaar een kannetje petrool1 cadeau doen.
Verleden nacht was er een geweldige windstorm - ik vreesde gedurig dat het huis
de lucht zou ingaan. Hoe moeten ze het ginder stellen, die duizenden mensen die
zulk een berennacht2 onder de blote hemel doorbrengen? Wat zijn onze eigen kleine
mezeries toch kinderachtig als men de verschrikkingen bedenkt waar miljoenen
mensen in verkeren! We zullen het klagen staken als we indachtig zijn wat er al
geleden wordt door mensen die waarlijk reden van klagen hebben.
Vanmorgen is alles weer stilgevallen en het kanon laat zijn gedreun horen, alsof
't de eerste dag en de aanvang ware en de enige werkelijkheid op de hele wereld.
Hoeveel duizenden mensen die gewend zijn van 't leven te genieten, moeten nu elke
avond herhalen: weeral een dag. die voorbij is; en wat wordt er niet verlangend
uitgezien naar het einde? als het blijken zal dat al het buskruit verschoten is.

30 december.
Ein Tag ist nicht dem anderen gleich...
Hoe een schamel zonnestraaltje toch in staat is ons gemoed weer op te knappen
en er de welgezindheid in te brengen. De streek heeft al. haar pracht behouden en
zolang het ons toegelaten blijft een wandeling te doen, kunnen wij ervan genieten.
't Enige wat ons langs de baan aan de oorlog herinnert, 't zijn de bordjes die aan de
bomen of paalstaken3, bij wijze van wegwijzers, zijn opgenageld. Bij elke knok4 of
kruisstraat is de richting nauwkeurig aangegeven, met de afstand in kilometers; en
waar een baan 't land inloopt, zonder aansluiting met een andere, heet het: dorpweg.
Nog nooit gelijk nu, zijn we zo goed bediend geweest van wegwijzers en 't is voor
ons inwoners, zelfs een uitstekende gelegenheid om de topografie der streek en veel
onbekende plaatsnamen te vernemen die slechts op de boeken van 't kadaster
aangetekend staan.
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petrool: geraffineerde petroleum
berennacht: nacht met vreselijk slecht weer
paalstaken: palen
knok: plaats waar enkele wegen samenkomen en huizen staan, gehucht
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Hier te Ingooigem, te Otegem, te Heestert, overal waar ik kom, is er voor 't
gemeentehuis iets als peerdenmarkt. De boeren hebben bevel gekregen, op gestelde
dag en uur al hun peerden te komen tonen. Geen één ontbreekt, - nergens een
ongewillige koppigaard1 die weerstand bieden durft. De boeren nemen het ook niet
tragisch op en staan niet te treuren, integendeel, ze schijnen er geen erg in te zien
wat tijd te verliezen, want 'k vermoed dat het voor velen een gelegenheid zijn zal om
er een mesdag2 van te maken, - dat de peerden zullen naar huis keren, maar dat de
boeren zullen op de plaatse3 blijven aan 't drinkgelage... Duitse soldaten zijn druk
aan 't werk om de lijsten op te maken en een keus te doen voor 't geen ze nodig
hebben. De peerden zelf, schijnen er heel onverschillig aan wat er met hen gebeuren
zal. Daaronder zijn er prachtdieren die de trots uitmaken van de streek.
Bij veel mensen zit het vast in de kop gespijkerd en het blijft hun vaste overtuiging,
dat de Duitsers niet eerder van hier vertrekken, tenzij nadat ze alles medegenomen
en alles opgegeten hebben, en wij zullen achterblijven in de armoede. Anderen maken
er zoveel bezwaar niet in, en voorzien een betere uitkomst.
De armoede en de hongersnood van de jaren veertig worden er nog al dikwijls bij
te pas gebracht; doch een kerel ontmoette ik onlangs die er anders over denkt. - Dat
was goed in de oude tijd, verklaarde hij, nu echter zijn de mensen zo dom niet meer
om zich te laten uithongeren en dood te vallen langs de straat. Naar mijn mening, is
er wel iets van...
Ik verneem dat er op de kasbons door de stad Brugge uitgegeven, Reintje de Vos
voorkomt. Dat ware inderdaad een prachtige vondst van de tekenaar. Ik kreeg er nog
geen te zien, maar ik denk dat het een vergissing zijn zal en, in plaats van een vos
zal het wel een beer zijn die er op voorkomt? - het konterfeitsel4 namelijk van het
beroemde ‘Beertje van de loge’ - een gekend Brugs heraldiek figuur dat in Brugge
al zo populair is als in Brussel het ‘Manneke Pis’.
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koppigaard: stijfkop
mesdag: (afgestelde heiligdag), feestdag
plaatse: dorpskern
conterfeitsel: tekening, afbeelding
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31 december.
Nieuwjaaravond of Oudejaarsavond, om 't even.
Een dag weeral die denken doet aan huiselijke gezelligheid, aan gebeuterde1 wafels,
pannekoeken, genever branden, een spelletje kaarten, en pijpen roken rond de heerd,
om 't een jaar in en 't andere uit te vieren. Nu denkt er niemand aan feestelijkheden,
want hoeveel huizen zijn er waar er geen onrust is om een vader, een zoon die, ver
afgelegen, in gevaar is, in ongemak en in lijden? We sluiten het jaar met de hoop dat
't nieuwe ons iets beters brengen zal. Treuren helpt niet en dezen die afwezig, of die
thuis zijn, moeten de zaken al de beste kant nemen en denken dat 't ergste voorbij is.
In de felste druk heeft de mens zo weinig vandoen om zich op te beuren - een enkele
sprankel en 't hoofd gaat weer in de hoogte; - ge moet de ogen zien der moeders,
telkens men maar iets uitvinden kan om nieuwe hoop en vertroosting te geven. Alles
wat maar in de verste verte dienst doen kan als goed nieuws, wordt aangegrepen met
drift en ver en bij vermond als een blijmare2 die heel het dorp verheugen moet. Ik
heb er gelukkiglijk al veel kunnen uit de neerslachtigheid opbeuren en overtuigen
dat alles wel weer terecht komen zal, eerder dan ze wel denken. Dan bezien die
mensen u met stralende ogen en de angstige vraag op de lippen: ‘Is 't wel zeker,
menheer?’
Vandaag hoorde ik van een meisje, dat aan een Duitse officier gevraagd had: ‘Maar
zeg nu toch eens, menheer, wanneer zal 't nu gedaan zijn met de oorlog? Dat kan
toch niet blijven duren? Er moet toch eens een eind komen aan dat schietpoer?’ ‘Lang duren, kan het zeker niet meer, had hij geantwoord, want dan zouden de
kanonnen die op 't veld staan, van zelfs moeten schieten... soldaten zullen het en
kunnen het niet lang meer uithouden’. De uitspraak van die officier geldt natuurlijk
als een orakel en het nieuws is in één duivelslag over heel de gemeente verspreid en
honderden mensen zijn er door opgebeurd.
Er is ook veel meer weerstand en leefkracht onder de mensen dan men wel zou
denken. Zij geven zich zo gauw
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blijmare: blijde nieuws, gelukstijding
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niet verloren en de moed en lusteloosheid is dikwijls maar oppervlakkig; - een lichte
scherts doet hen veelal loskomen - ze voelen dat ze behoefte hebben aan 't lachen.
Nu ook kan men eerst nagaan hoeveel dingen er kunnen gemist worden zonder
dat het groot ongemak teweeg brengt. Had iemand moeten voorzeggen dat de oorlog
tot Januari duren zou, vooreerst had niemand de ongeluksprofeet willen geloven en
daarbij zou iedereen in 't gedacht geweest zijn dat geen mens het zou overleefd
hebben. Nu is Januari er al en de oorlog is niet verder gevorderd dan de eerste dag;
- en toch leven we nog allemaal. Ik hoorde onlangs een boerin die uitriep: Als we
nog mochten de helft van ons vee behouden, dan ware 't nog maar een half ongeluk,
we zouden weer inkweken1 en met de zomer ware 't al hersteld en vergeten. Nu het
Duits bestuur 80 à 100 koeien opeist wordt er minder lawaai en zwarigheid in gemaakt
dan vier maanden geleden, toen er 3 of 4 opgeëist werden. Als de oorlog morgen
gedaan was, zou hier op de streek, niemand durven klagen over 't geen het hem als
zijn deel, heeft gekost - iedereen zou zich veeleer gelukkig achten er zo goedkoop
van af te zijn. Maar de oorlog is niet gedaan, ongelukkiglijk. Het kanon blijft donderen
zonder dat de zaken vorderen en, godweet wat er ons nog te wachten staat, zuchten
de mensen.
De laatste nacht van 't jaar heeft altijd iets plechtigs in, geschikt om beschouwingen
te maken - en nu hebben wij ze voor 't grijpen; - ze komen ongevraagd, bestormen
ons in dees historische tijden.
Luister, en zeg, is dat woord, voor bijna tweehonderd jaar gesproken, niet alsof
het van gister was? En mag het heden niet met volle recht herhaald worden?
‘Welcher Künstler hat sich sonst um die politischen Ereignisse des Tages
bekümmert - er lebte nur in seiner Kunst, und nur in ihr schritt er durch das Leben;
aber eine verhängnisvolle schwere Zeit hat den Menschen mit eiserner Faust ergriffen,
und der Schmerz presst ihm Laute aus, die ihm sonst fremd waren’.
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inkweken: met eigen dieren verder kweken tot het vroegere aantal dieren bereikt is
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Als we spreken van de heerlijkheid en de grootsheid van dees oorlogstijden, is het
om het besef te wekken van 't gewichtige der gebeurtenissen waarvan dees dagen
vol zijn, zodat men ze meer dan historisch zou mogen noemen. ‘Time is out of joint’
zegde Hamlet. ‘Daar is enen tijdt doodt te slaan ende eenen tijdt te genesen. - Beter
eenen levenden hondt dan eenen dooden leeuw’, roept de vreselijk cynieke pessimist,
Ecclesiastes. Waar moeten wij dan woorden gaan zoeken om te zeggen wat we
beleven? De overmaat zelf van rampen en ellende, de omkanteling1 van al 't geen we
als zedelijke wet en waarborg van geestelijke waardemaatstaf, als band in de
samenleving kenden, - de totale verwarring van recht en onrecht, - de gruwelen die
een mens rillen doen van afschuw en medelijden, - die algehele losbandigheid der
driften, heeft haat doen ontstaan en liefde ontstoken, maar 't ene zo hevig als 't andere.
Alle middelmaat is weg uit de wereld. Bij de ene is het een aanleiding geworden en
heeft het gevoelens gewekt van grandiose edelmoedigheid en opoffering; waar het
bij de andere gegaan is alsof hij er slechts op wachtte naar deze uitzonderlijke
gelegenheid, om dingen uit te halen die nooit iemand te voren had durven bedenken.
De gemoedsbewegingen bij de mensen kennen nu hoogten en laagten die vroeger
nooit bereikt werden en wie dees oorlogstijden beleefd heeft, staat voor een chaos
die denken doet aan een der voortekenen van de ondergang der wereld. Daar slaat
het twaalf uur; - het nieuwe jaar begint.
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<1915>
<januari 1915>
1 januari 1915.
... Damals, als noch Frieden war - gab es das einmal wirklich und haben wir es nicht
bloss geträumt?... Ik zit er maar over te mijmeren.
In 't begin van de oorlog stonden we voor een onbekend ding, met de
aantrekkelijkheid die aan alle onbekende dingen eigen is. We voorzagen dat het iets
groots zou worden, iets vreselijks; een algemene beroering; - dat we 't nu niet hebben
zouden uit de nieuwsbladen, maar dat we 't zelf zouden beleven - aan den lijve
ondervinden. Het wekte een huivering, waar vrees en ontroering bij te pas kwamen
en ook wel een beetje nieuwsgierigheid - een verlangen om er meer van te weten.
Het was zo nieuw, het kwam zo onverwachts dat we er niet aan geloven konden het scheen onmogelijk in deze tijden... In 't begin moest ik het me dan ook elke
morgen weer herinneren; - mijn gedachtengang wilde altijd maar weer naar 't gewone
en ik moest me altijd maar weer opschrikken met 't vermaan: 't Is oorlog! - Ha, ja 't
is waar, de oorlog! En meteen rees weer in de verwachting, de mogelijkheid van
schokkende gebeurtenissen die binst de dag konden voorvallen - hevige aandoeningen
voor 't gemoed...
Nu we er een half jaar in geleefd hebben, er gedeeltelijk in vergroeid zijn, er alles
van weten en nog wat, - en nog maar niet voorzien hoe of wanneer het eindigen zal,
komt de verzuchting naar het verleden: Damals, als noch Frieden war... Dat verleden
ligt nu zover af, in zulke ongenaakbare onmogelijkheid, zodat we ons afvragen: heeft
het wel ooit in werkelijkheid bestaan? hebben we 't wel ooit beleefd? een tijd dat er
vrede was en we van oorlog niets afwisten?
In mijn herinnering ligt dat verleden als een zonnige zomernamiddag met windstille
lucht en een gewijde rust over alle dingen die onverroerbaar schijnen. En denken dat
diezelfde rust niet alleen over de streek hier heerste, maar over de hele wereld! De
mensen roerden en poerden1 maar uit leute om er de bezigheid wat in te houden en
hun zwaarste onenigheden ontstonden slechts uit verschil van politieke zienswijze
en gezindheden, over Vlaamse Beweging en nog wat andere bewegingjes meer, met
voor of tegen, zonder dat er wapenen bij
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roeren en poeren: zich bewegen
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te pas kwamen, Als er een mens vermoord was, werd het een wereldgebeurtenis en
als we 't kanon hoorden, was 't gerucht altijd gemengd met klokkengeluid en
trompettenklank en het diende maar om een feestelijkheid aan te kondigen; - altijd
maar feesten...
Overal waar ik mijn herinneringen naga, is 't dezelfde indruk van welgezinde,
geruste, vrolijke levensblijheid waar het bestaan in zonnigheid heenglijdt als een
beekje onder 't riet.
En wat is er van dit alles geworden? Wat zal er nog van overschieten? Ik mag de
gedachten wenden waar ik wil, overal is de schone rust onwederroepelijk geschonden,
teniet gedaan, onherstelbaar verloren voor altijd; - want uit de baaierd1 kan wel nieuwe
orde ontstaan en 't bezonken leven hernemen, maar het zal iets anders zijn, iets nieuws,
waaraan we zullen wennen moeten; - het oude, dat we gekend en beleefd hebben, is
verloren, voorbij en dat afscheid stemt treurig - 't is alsof we iets van ons zelf verloren
waren... Nu blijft er ons nog de weerzin, de argwaan om met het nieuwe kennis te
maken - we staan immers voor een onbekende toekomst.
't Gedacht aan al die dingen door geweld uit hun verband gerukt en zo
onmeedogend vernietigd, wekt in mij een wrang gevoel van weemoed. Ik kan 't me
niet inbeelden, me niet overtuigen dat ik Ieper nooit meer zal terugzien gelijk het er
gebeeld staat in mijn geest; - het schijnt me onmogelijk dat die stad niet meer bestaan
zou en nooit meer bestaan zal?... dat het beeld, de gestalte, de vorm van zoiets voor
altijd vergaan is en vervangen door ijle lucht. De gebouwen niet alleen - die deftige
getuigen der oudheid, die eeuwen getrotseerd hebben - maar al die later bijgekomen
schoonheid - de sierlijke renaissance huizen, met de kostelijkheden waarmede ze
opgetooid waren; dat alles, ja, maar veel meer nog het leven, de atmosfeer die in de
binnenkamers bewaard was gebleven uit de oudheid - de adem van de Ieperse
edeldom2... die met de gedachten, gebruiken, aard en zeden, van voor honderd jaar
en vroeger, in die woningen bleef bestaan met de laatste overlevenden van het adele
geslacht. De oude jonkers, graven en baronnen; de verrimpelde markgravinnen,
douairières3 en haar gepoederde tan-
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tes en sentimentele nichtjes, opgesloten in hun gewaande voornaamheid, die sedert
jaren niet meer buiten keken omdat hun adellijke staatssiekoetsen en hun
livreiknechten niet meer bestonden; - die, met de wapenschilden en blazoenen op
hun borst en hun adellijke titels op zak, in de illusie bleven dat alles in de wereld
nog was gelijk in hun tijd; dat er niets veranderd was tenzij dingen van minder allooi,
waarvoor ze dan ook met misprijzen de neus mochten optrekken om zich nog
genoegelijker te kunnen koesteren in hun damasten zetels, bij het open haardvuur,
in het zachte licht van de wassen kaarsen die toverglinsters sloegen uit de kristallen
bengelaars1 van de vergulden kroonluchter... Verbeeld u al die innigheid, die
hoogmoed, die weelde in een holderdebolder2 op de vlucht, verdreven in doodsangst
en alles wat ervan achterbleef, dingen geheiligd door duurbare overlevering van
opeenvolgende geslachten, - dat alles geplunderd, vernield, te rapekooie3 verspreid,
overgelaten aan de onmeedogendheid van wind en van weer, - veroordeeld om te
vergaan en te verrotten omdat4 de eigenaars en bezitters die de ramp overleven, hun
ongeluk te dieper zouden voelen.
Mijn herinnering haalt nog meer treurigheid op wanneer mijn gedachten verder
gaan dwalen in die streek met al 't geen er voor mij aan verbonden is... treurigheid
om dingen die vergaan zijn en daardoor dubbel lief geworden en duurbaar.
Denk maar aan heel de zeekust met al die kostelijke plekjes, heel die noorderstreek
waar ik onweerstaanbaar naartoe getrokken werd en behoefte had elke zomer heen
te reizen om er de echt en onvervalste Vlaamse oer-zeden van ons ras na te gaan en
op te diepen en me altijd opnieuw te verbazen in 't geen de mensen ginder, en heel
de omgeving met hen, uit de oude tijden bewaard en behouden van 't geen we alleen
nog in de geschiedboeken meenden te kunnen vinden.
Ik denk aan de prachtige Blankaard5 in de streek van de IJzer - het wilde
watergewest, met vijvers als binnenzeeën waar 't ranke riet de eeuwige zuchten van
de wind verkondigt. Hoe dikwijls zijn we daar gaan varen met Phil die ons al de
natuurgeheimen van die wildernis uiteen deed. Phil heb ik altijd aan-
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rapekooie=rapekaai: te grabbel
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zien als de gelukkigste van alle stervelingen; - hij had het toezicht over bos en
watering1 van het kasteel en leidde er een leven als een Robinson2 te midden zijn
heerlijk werelddeel; - de kerel had er werkelijk meer genot van dan de kasteelheer
zelf en kon gerust heel de omgeving als zijn eigendom beschouwen. Hij voerde er
uit wat hij wilde en had liefhebberij3 en kennis van al 't geen waarin hij leefde. Ik zie
hem nog staan rechtop in de boot als hij ons over de vijver roeide, en de lange
stootpaal hanteerde, dan loerden zijn kleine oogjes in de verte en eer we iets gemerkt
hadden, lokte hij een vogel uit de lucht of wees hij ons waar er waterwild verscholen
zat... Met hem hebben wij de hindernissen bezocht die hij overal had aangelegd; maar de grote aantrekkelijkheid was altijd de ‘kooie’4 - het geheimzinnige eiland
waar de wilde eenden gevangen werden. Dat mochten we bijwonen als een gewijde
plechtigheid en in 't uiterste stilzwijgen toezien hoe Phil met zijn ros hondje, dat er
speciaal toe gedrild was, om en om de biezen schutsels5 doorvlocht, gelijk door de
schermen van een toneel en de wilde eenden altijd dieper in de nauwe kreek
binnenlokte, tot ze eindelijk onder het net gevangen zaten. - Phil, jongen, wat is er
van u geworden? en van uw kooie en van uw bossen en van uw Blankaard?...
Wonderlijk, hoe vroeger, in gewone tijd, al die dingen zo ver buiten ons schenen te
liggen en hoe we ze nu voelen als iets van onszelf, 't Geen we met zekerheid in ons
bezit voelen, daar denken wij niet aan, maar zo gauw het ons ontvalt, vaart de spijt
in ons hart om 't verlies van 't geen in ons bestaan vervlochten was en het wordt ons
duidelijk dat we iets van onszelf verloren hebben. En is het niet eigenlijk onszelf. 't
geen onze verbeelding vervult van doorleefde herinneringen, met 't bewustzijn dat
we 't aan de hand hebben om er opnieuw van te genieten als we maar willen?... Gaan
die dingen ons niet aan en zijn ze ons niet zo eigen als de kleren die we aan 't lijf
dragen en het bed waarin we ons te rusten leggen? Onze geest reikt veel verder dan
't geen we gewoonlijk met ons lijf, als de grens van ons wezen benamen;6 - hij vormt
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iets als het middenpunt van ons bewustzijn dat uitstraalt naar de verschillende punten
van de cirkel die onze sympathieën en gewaarwordingen omsluit. Valt er iets uit
weg, we ondergaan het als een verlies aan onze persoonlijkheid. En wat is er ons al
niet ontvallen in deze tijden?? Zodanig veel, dat het bespottelijke en misplaatste
gevoelerigheid schijnt nog van andere verliezen te spreken dan van bloedverwanten
die ons ontvallen zijn door de oorlog... en er blijft ons eigenlijk niet veel anders meer
over dat buiten de grenzen van onze eigen persoonlijkheid ligt... zodat we er vanzelf
toe gebracht worden te denken hoe ons eigen leven eruit zag;... damals, als noch
Frieden war...
Heel 't verleden en mijn voorgaande bestaan, als ik het van hieruit overschouw,
is het ook niet heengegleden onder de stille schijn van die eenbaarlijke1 zomerse
zondagnamiddag, windstil en kalm? Is het niet te vergelijken aan het uitzicht van het
landschap dat ik hier van uit mijn raam, jaren naareen2 heb aanschouwd? In heel mijn
omgeving dacht ik de rust vergroeid met de dingen die er het beeld van vormden; zonder dat er nooit3 iets in staat zou zijn die schone rust van het landelijke leven,
waarin we van de wereld afgezonderd waren, te storen. Hielden we ons niet in de
geruste zekerheid, als middeleeuwse Scholastiekers, en beschouwden we de streek
die vóór ons open lag, niet als het middenpunt van het heelal waar de wind en de
wolken die over onze hoofden heenvoeren, de enige boden waren uit vreemde
gewesten - die we zagen komen en lieten gaan, zonder te vragen of na te denken van
waar ze kwamen, of waar ze naartoe moesten? Met de natuurlijke elementen was ik
genoeg vertrouwd om te weten dat ons van die kant geen grote stoornis4 te vrezen
viel. De felste winden hadden er weister5 genoeg om hun adem uit te blazen zonder
iets te vernielen; - aan watervloed moesten we niet denken want de golving van de
velden zorgde voor spoedige afvoer van de felle regens; - tegen 't hemels vuur bleven
we beschermd door onze patroonheilige Antonius en de zon was ons tot nu nog altijd
zo weldadig geweest, en in zulke vriendschap met de aarde, en alles scheen er toe
mede te werken om onze streek
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altijd maar met nieuwe pracht uit te dossen zodat het hier geleek aan een Aards
Paradijs. De mensen ontdroegen1 zichzelf en leefden tevreden, zodat ik noch iemand,
hun lot moest aantrekken. Hun welstand scheen zo vast dat niemand vreesde dat het
ooit zou kunnen omslaan of anders worden. Ikzelf vond hier niet anders te doen dan
de schoonheid op te merken en de weldoende kracht na te gaan die het leven zijn
serene luister bijzette. Die bestendige zondagnamiddagstemming hield ons als 't ware
verdoofd onder een toversluimer; - we lieten ons leven, kenden geen achterdocht of
voelden geen vrees dat er een eind kon aan komen. 't Geen ik van uit mijn raam in
één blik te omvademen kreeg, beschouwde ik als mijn wereld en al 't geen erbuiten
lag, liet ik er maar buiten. De zonnige streek was als het symbool, de samenvatting
van mijn leven en mijn eigen wezen geleek de wakend-bewuste geest die er boven
zweefde. Om dat leven tot woordkunst om te werken en te ver-beelden, hoefde ik
slechts af te rekenen met de natuur en haar elementen, - ze leverde mij altijd nieuwe
grondstof waar het menselijke bedrijf, de bijhorigheid van uitmiek. Mijn bezigheid
bepaalde zich tot 't aanschouwen van 't geen zich aan mijn blik ontrolde en het
weergeven in woorden van 't geen zich in altijd anderende2 wisseling van taferelen,
door 't draaien van de jaargetijden heen, tot een veelvuldigheid van stemmingen en
gevoelens, tot stof voor altijd nieuwe onderwerpen van schoonheid voordeed en
aanbood. Het zuivere aanschouwen zou me nooit verveeld hebben omdat het toneel
het volledige leven omvatte. De twintig jaren dat ik uit te staren zat, schijnen mij nu
't verlijden3 van één enkele zonnige zomernamiddag. Met het werk dat onder die
toversluimer ontstaan is, ben ik tot het middenpunt van mijn levensloop gekomen
en als ik mijn laden met ontwerpen nazie, vind ik nog voorraad genoeg om de andere
helft van mijn leven ermede te vervullen. Het afgekekene een vorm geven en
neerschrijven, dag aan dag verwerken wat er langs de vensters van mijn ziel naar
binnen kwam, zou mijn levenstaak zijn en mijn bezigheid.
Maar de mens wikt en God beschikt...
Nu is het ineens uit. De4 ratelende wereld-cataclysme is los-
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gebarsten boven ons hoofd; de toverkring is verbroken en de harmonische gang van
de elementen die de schone, serene rust uitmiek, is uit zijn haken geschokt1. We staan
er ongeveer voor als Adam die uit het Aards Paradijs werd verdreven - ontwakend
uit een heerlijke droom, met de herinnering alleen nog en de treurnis om iets dat
voorbij is en nooit meer zal terugkeren.
In mijn voorstelling zijn de verhoudingen omgekeerd: voortaan wordt de natuur
op de achtergrond geschoven en komt het rein menselijke naar voor als het enig
belangrijke. Het landschap dat alleen en enkel maar sierlijkheid was, is ineens bevolkt
geworden, overrompeld door een drom volk, een woelende menigte waarin de driften
losgaan in een deining gelijk aan de ebbe en vloed van de zee. Er is lijden en ellende,
onrecht, vernieling, waanzin en wee genoeg om ons te verstarren van schrik en
stomgeslagen te blijven voor het hele leven. Men zou inderdaad de stem moeten
hebben van een bijbelprofeet om het te wagen boven deze loeiende storm enig geluid
aan te heffen... We voelen ons verpletterd door de werkelijkheid!
We gaan op een ander standpunt staan, als de driften eens tot bedaren komen, een
standpunt van waaruit de verwikkelingen, de nooddruften2, de begeerten en
levenseisen van heel het volk te overschouwen zijn. De periode van het statieke3
leven is afgesloten; - er vangen historische tijden aan, vol beweging, met opwellingen
waaruit de onverwachtste toestanden kunnen ontstaan. Er spelen gebeurtenissen over
de wereld waarvan de uitval4 beslissen zal over ons lot van Mens en Vaderlander en
Vlaming, en we weten niet in welke voorwaarden wij ons bestaan zullen kunnen
voortzetten. We bevinden ons aan een omdraai zonder dat we raden kunnen wat er
bachten5 de hoek verborgen is; - het noodlot hangt ons in letterlijke zin boven 't hoofd.
Al de grondwetten die de toestand van ons vorig leven zijn vorm en kleur gaven,
zijn opgeheven en moeten door andere vervangen worden; - alles gaat de smeltkroes
in en zal er hersmeed en hervormd weer uitkomen. Over de aard en de vorm kunnen
we niets weten, - we staan als bij de eerste schep-
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pingsdag, voor een nieuwe wereld en de voorwaarden en omstandigheden waarin
we het nieuwe leven zullen moeten aanvaarden... het hangt alleen af van het kanon.
Het is een wervelwind die over de wereld vaart en wie kan er vooruit gaan zeggen
hoe de wereld er zal uitzien als de winden zich zullen gelegd hebben en de elementen
tot bedaren zijn gekomen? 't Is de grote Baas van hierboven die de menselijke driften
gebruikt om tot zijn doeleinden te komen en aan de samenleving een nieuw aanschijn
en frisse levenskracht te geven. Gelukkig dezen die nu aan de aanvang van hun
levensbaan gekomen zijn en hun bestaan en toekomst naar de omstandigheden kunnen
inrichten. Ik wens dat ik maar twintig jaar was en 't leven vóór me liggen had. Op
dit ogenblik voel ik me te oud en te jong - te ver gevorderd op leeftijd om met argeloze
bezieling het nieuwe aan te pakken en niet oud genoeg om me terug te trekken en
de gebeurtenissen te negeren en erbuiten te blijven. Ik voorzie dat we de eerstkomende
tijd van de kentering zullen doormaken in een staat van verbijstering, met veel
nutteloos geschreeuw en drift en drukte -; dat we veel zullen rondzoeken, haperen
en aarzelen eer de bezonkenheid komt en alles weer in zijn voegen geraakt, eer we
grond onder de voeten gevoelen en de richting van de nieuwe weg klaar en duidelijk
vóór ons uitgetrokken ligt. Dan maar vooruit, - de verten in! Wie weet wordt het
geen nieuwe heerlijkheid met tot nog toe ongekende schoonheden; - wie weet biedt
de vernieuwing van de tijden ons misschien vergezichten en uitkomsten waaraan we
vroeger nooit gedroomd hebben?...
Dit zijn de mijmeringen die me deze eerste dag van het nieuwe jaar, in de geest
komen en 't gemoed vervullen. In de afzondering en eenzaamheid is het goed zich
te laten gaan...
Als men de toestand met zulke blik overschouwt, is het waarlijk niet te verwonderen
dat een menigte mensen bevangen zijn door 't geen Flaubert noemt: ‘la rage du
sérieux’. Mijzelf staat het voor als een verwijt als ik mijn vorig geruste, genoegelijke
leven beschouw, dat enkel contemplatie was, terwijl ik zoveel heb laten voorbijgaan
zonder dat ik het de moeite waard achtte er iets van mede te nemen en verzuimd heb
vast te klampen 't geen daar voor 't grijpen lag, om er mijn wezen innerlijk mede te
volmaken en nut bij te brengen in de samenleving? Ik zie afgronden en bergen vóór
mij en moeilijke wegen af te
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leggen. Hoe zal ik het doen om de verloten tijd in te winnen en me op de hoogte te
stellen van waar ik de zin van 't leven kan begrijpen? Ik voel nu ineens de nood om
het verzuim te herstellen; - de ijver van mijn eerste jeugd komt in me weer op om
alles te omgrijpen, alles aan te pakken, - stapels boeken te verslinden. Ik moet me
verdiepen gaan in geschiedenis en wijsbegeerte, natuurlijke wetenschappen, alles
waar levenswijsheid uit te halen is... Is 't niet beschamend, op de wereld te leven en
er weer af te gaan zonder te weten wat er op die wereld is voorgevallen en gebeurd?
niet te weten hoe die wereld is samengesteld en door welke wetten hij geregeerd
wordt? en wat er de mensen door alle tijden hebben uitgericht? Is het denkelijk1 dat
men een lijf heeft zonder te weten hoe 't met de de levens-functies in elkaar zit, - hoe
de geest en denkvermogen de raadsels van onze ziel ontcijferen en verklaren en het
rijk van de bovennatuurlijke wezens onderling in betrek zijn2?
In de toekomst zal er wellicht geen plaats meer overblijven en geen gelegenheid
tot zuiver aanschouwen; - in plaats van zonneschijn, wolkendrift en bladergroei,
zullen we levende, menselijke actie te verwerken krijgen, waar alle positieve
wetenschappen bij te pas komen, - zodat we ons vooreerst alles zullen moeten eigen
maken wat de menselijke geest heeft voortgebracht en deelnemen aan de bewegingen
van het dadelijke3 leven zelf. Ik voel een lust om het ganse heelal te overgrijpen alles te omvademen; - een begeerte om, al ware 't ten koste van mijn eigen schone
gemoedsrust, te proeven van de vrucht die groeit op de boom van de Kennis. Ik ga
mee met de tijd, waar hij me ook brengen moge...
Dit zijn nu de gevoelens en besluiten die opkomen deze eerste dag van 't jaar 1915.
Is het hallucinatie, helderziendheid of vervoering die me berijdt4 in mijn
eenzaamheid; - of is er hypnose mede bemoeid? Hoe kom ik eigenlijk in die... état
de vibration? Nu ik mezelf en mijn omgeving bekijk, is 't alsof ik hier een tijdje
afwezig was geweest... en een veropenbaring heb gehad. Of moet ik het beschouwen
als een vermaan5 dat me van daarboven gegeven werd?
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Maar als ik het nu koel en nuchter ga bedenken is het toch wel waar dat we voor een
vernieuwing staan van de levensorganisatie, - dat we een andere huid zullen moeten
aantrekken, ons inwendig verdiepen en verdegelijken, verinnigen met de roerende
menselijkheid, willen wij aan de eisen van ons vak en onze roeping voldoen. Als het
in zulke mate stormt over de wereld, is heel het mensdom erin betrokken; - en wij
niet het minst, die het geweten zijn, de vertegenwoordigers, de vertolkers van het
gemoed en de gevoelens van de mensen waarmede wij leven. Wij zijn de
geschiedschrijvers van de tegenwoordige tijd, we hoeven dus onze stem en onze stijl
in verhouding te brengen met de gebeurtenissen - we moeten schreeuwen in de storm
opdat het geluid niet verloren ga en ons woord en gebaar hoger opklinken boven 't
geloei van de wind die over de wereld waait.
Hoort men ze niet komen aanstappen reeds en klinkt het niet als de stem van een
profeet van het nieuw Verbond?
Ich bin nicht mehr der abgewandte Dichter,
Der eigener und fremder Wehmut pflag,
Nein, eines Volkes Anwalt vor dem Richter,
Steh ich vor dir an diesem jüngsten Tag.

God weet hoe wij er getransfigureerd zullen uitkomen! Een ding is zeker: dat de
gebeurtenissen die ons uit de droomvisioenen hebben wakkergeschud en tot het
werkelijke leven teruggebracht, ons een ondervinding, doorzicht en levenservaring
zullen bijgebracht hebben die ons tot de waardigheid van ouderlingen zal verheffen...
‘Denn wer gestern und heut in diesen Tagen gelebt hat, hat schon Jahre gelebt...’
Wie geen oorlog te beleven kreeg, weet niet en kan nooit weten welke geheime
krachten er in het mensenras verborgen liggen, - tot welke hoogten en laagten de
mens als enkeling en als menigte, stijgen en dalen kan. In de verbeeldende kunsten
zullen we daar rekenschap moeten van houden. De gekste romantieker zal voortaan
vrij spel mogen laten aan zijn verbeelding en over een onmetelijk veld beschikken
voor zijn waarneming; zonder gevaar de kop te stoten tegen de balken van de
waarschijnlijkheid, zal hij in de kamers van zijn verbeelding de zotste sprongen
mogen maken... want de balken en zoldering zijn nu merkelijk hoger aangelegd en
de stoutste fantasie zal altijd nader bij de grond blijven dan 't geen de gewone burger
in deze
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tijden heeft beleefd of in werkelijkheid heeft zien gebeuren. Al1 die kant gaan we
zeker een nieuwe era en een nieuw rijk inluiden. De storm zal de lucht gezuiverd
hebben van veel onnuttigheid en kwade dampen; de onafzienbare ellende en de
overmaat van lijden zal zich omzetten in teelkracht waaruit nieuw leven en verhevener
schoonheid kan geboren worden. Er gaat niets verloren in de natuur en niets gebeurt
er nutteloos of zonder verband van oorzaak tot gevolg. De synthesis van die wet is
de eeuwige keergang2 van malen, brijzelen en breken om uit de dood en de vernieling,
weer nieuw leven tot stand te brengen. Wij hebben hier te doen met ‘die brutalen
Vorgänge in der Natur, - den ewigen Prozess der Zeugung und Vernichtung, - den
blutigen Kampf ums Dasein der fortwährend zerstört und gestaltet’. Deze keer heeft
de natuur de mensen zelf aan 't werk gezet om tot haar doeleind te komen; - wij
hebben er de rampspoed van het barenswee onderstaan, laat ons hopen dat we ook
van de luister genieten zullen waarin het aanschijn van de wereld, vernieuwd zal te
voorschijn komen.
Intussen zitten wij in 't donker te wachten, zonder dat er ergens maar een kiertje
of een reet, het minste straaltje doorlaat dat de komst van de aanstaande dageraad
verkondigt. We zijn als het graan dat nog onder de aarde aan 't rotten is eer de groene
priem de weg vindt naar het daglicht...
't Is Nieuwjaardag en het lijkt wel een gewone wekedag3. Het nieuwjaar werd ik
alleen nog maar gewenst door bedelaars, - wie weet, brengt het niet een heel bijzonder
geluk mede? De dag is helegans4 ontdaan van zijn gebruikelijke opgetogene
plechtigheid, - en hoe kan het ook anders?... Wie zal er gaan nieuwjaren en wat wordt
er van de familie-bezoeken en feesten en maaltijden waar de gelukwensen werden
uitgesproken? En waar blijven de brieven en vrachten naamkaartjes die op vandaag
plegen verzonden te worden? De gewoonte had het gebruik ontaard tot een zinloze
plichtpleging, maar nu, voor een enkele keer dat de ‘wensen’ weer met meenst5,
overtuiging en uit de grond van de harten zouden uitgesproken worden, is het de
mensen niet mogelijk het te doen. Andere jaren was het

1
2
3
4
5

Al: aan, langs
keergang: terugkeer
wekedag: doordeweekse dag
helegans: helemaal
met meenst: gemeend
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iets als een beleefdheidsplicht en om te voldoen aan de bestaande gebruiken, wenste
men elkaar ‘veel geluk en een zalig nieuwjaar’; tegenover oude lieden voegde men
er dan nog een wens bij van ‘gezondheid, voorspoed, lang leven, enz.’ Nu zouden
al deze dingen vervat zijn in het ene woordje: V R E D E . Die vredewens zou klinken
en weerklinken als de weergalm van de algemene verzuchting die miljoenen mensen
de borst beprangt. Nu juist, dat de wens alleen al deugd zou doen en vertroosting
bijbrengen, kunnen we niet uit onze huizen, zitten we ver van elkaar gescheiden...
Treinen zijn niet te gebruiken, fietsen, auto's en rijtuigen zijn afgeschaft; post, telegraaf
en telefoon liggen stil en die dingen, waar vroeger zulk overtollig gebruik van gemaakt
werd, kunnen nu niet eens onze wensen aan onze naastbestaanden overbrengen. We
kunnen alleen maar in gedachten onze wensen opsturen, die door de luchtlagen
kruisend, op verre afstand, de afwezige huisgenoten en bloedverwanten en vrienden
gaan opzoeken waarmede wij ons geestelijk trachten te verenigen.
Op zulke dagen valt het ongeluk lastiger om dragen dan anders; - het zijn momenten
dat men het moe wordt en men met geweld naar verandering snakt. Deze morgen
hoorde ik nog langs de straat in het gesprek van de voorbijgangers, dat: deze die tot
nu toe bang waren van de doorbraak van de Fransen, uit vrees dat ze er iets van hun
eigen vel zouden bij inschieten, nu ook al wensen dat het toch algauw mocht gebeuren
opdat er een eind zou aan komen... al moest het de helft van hun have en goed kosten!
Ik heb nog altijd gemeend dat et op een van deze bijzondere datums een grote slag
zou geslagen worden; - op eerste januari b.v. of op Kerstdag. Men had het ons ten
andere zo vast verzekerd en op geheimzinnige wijze medegedeeld, alsof het nieuws
van de opperstaf zelf kwam... Joffre of French1 zouden ons immers een verrassing
brengen die dag.
Als ik generaal was zou ik het er toch naar2 aanleggen om op een merkwaardige
dag uit de almanak iets bijzonders te verrichten, al ware 't maar voor de kinders die
later op school

1
2

Joffre of French: opperbevelhebbers respectievelijk van het Franse en het Britse leger
naar: op
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gemakkelijker zouden onthouden als ze in hun vaderlandse geschiedenis moeten van
buiten leren: Op Kerstdag van 't jaar 1915, hebben de Bondgenoten de Duitsers
verslagen aan de IJzer... Men mag echter niet vergeten dat 't geen de generaal niet
vermag uit te richten op een gewone dag, hij het ook niet kan op een feestdag. En
God weet, hoeveel zijn er bij 't leger die nog denken dat er feestdagen bestaan?...
Dat is goed voor burgermensen die door de eentonige gang van 't leven, naar een
afwisseling verlangen. Ik heb tenminste nog niet kunnen merken dat men bij 't leger
de werkzaamheden staakt de zondag en dat het derde gebod1 van God er in acht
genomen wordt. Maar waar komt God nu nog bij te pas? tenzij dààr waar men er 't
gevoel van vaderlandsliefde en opoffering door kan bevorderen!?
Er is dus weeral niets gebeurd vandaag en die voorzegging van een algemene
aanval heeft alleen maar dàt voordeel gehad, dat de mensen maanden lang in een
vertrouwvolle verwachting hebben geleefd. Men zal nu echter iets nieuws moeten
uitvinden om er moed in te houden, of zal men eenvoudig de bakens wat verplaatsen
en een nieuwe datum stellen?... Wij hebben inderdaad zo weinig vandoen en we
snakken naar alles wat maar een straaltje hoop kan brengen.

2 januari 1915.
Het kroniekschrijven wordt lastig als er niets gebeurt en ik voorzie de pen te moeten
neerleggen bij gebrek aan grondstof. Over mijn gevoelens, gewaarwordingen heb ik
al te lang uitgeweid; en ten andere: ‘c'est là ce qu'il y a de moins fort au monde, parler
de soi!’ zegt Flaubert en hij heeft volop gelijk.2
Hadden de Bondgenoten nu eens een grote aanval gewaagd, gelijk het aangekondigd
was, welke schone gelegenheid om met de aanvang van het jaar, een nieuw hoofdstuk
en onderwerpen van andere aard te behandelen? Het mocht helaas niet zijn, het ware
te schoon geweest! Maar wat wordt het achterna vervelend dat onophoudend schieten
en altijd datzelfde veld-

1
2

derde gebod: ‘Heilig steeds de dag des Heren’
losse nota, in te lassen na deze paragraaf: ‘Niettegenstaande de schijnbare rust waarin 't leven
is weergekeerd en verder zijn gang gaat, blijft het monster ons nog altijd aangrijnzen en de
mensen zijn er zo aan gewend gerocht dat ze menen dat het onschadelijk geworden is en er
niets meer gebeuren zal.’
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grijs1 en die pinhelmen, zonder dat men enige vordering gewaar wordt of een
uitwerksel ziet van die bovenmenselijke inspanning, waaraan heel Europa deelneemt.
Ik moet bekennen dat de mensen uit mijn omgeving meer - fantasie hebben en
vindingrijker zijn dan ik. - Als er niets gebeurt of niets meer te vertellen valt, zoeken
ze het van al de duivels2 uit en hun voorraad geraakt nooit uitgeput. En ze halen er
dan ook bijval genoeg mede; want de toehoorders zijn zenuwachtig en verlangen
naar nieuws en, al is het ook onbekookt, toch slikken ze 't met gretigheid, als 't maar
voordelig is aan de vervulling van hun begeerten mag de voorspelling ook zelfs van
verdacht allooi zijn; al 't andere echter wordt verworpen als bedriegelijke uitstrooisels3
van de vijand. Ik had vroeger nooit kunnen vermoeden dat de mensen zo licht waren
van geloof en zulk een behoefte hadden aan zelfbegoocheling. Het ware inderdaad
belangrijk alles van die aard op te tekenen om aan te tonen later, in welke
geestestoestand de mensen verkeren in oorlogstijd. Nu, voor 't ogenblik, b.v. is de
aftocht van de Duitsers aan de orde. Ze trekken weg aan4 de IJzer om kalm op hun
tweede verdedigingslijn te gaan liggen; - ze wachten niet tot ze er met geweld
achteruitgeslegen5 worden ('t geen voor ons allen ver het best is en 't voordeligst,
want dan gebeurt het zonder slag of stoot of schade en ongelukken en we mogen
stilletjes thuis blijven.) Als we het ons sterk inbeelden en het met volle overtuiging
voortvertellen, zal het zeker gebeuren, zo ligt die mening vast doch onbewust in het
menselijke brein. Daarom wordt alles aangehaald wat maar enigszins die
achteruitwaartse beweging kan doen aannemen. Telkens er treinen met troepen in
oostelijke richting oprijden is 't de aftocht; al wie langs de ijzerbaan6 woont, weet
hoeveel treinen er dagelijks voorbijrijden. Het verbod aan de Duitse soldaten om
Kerstfeest te vieren, werd er ook al mede in verband gebracht. Er zijn echter veel
sterkere voortekenen en bewijzen: er is namelijk van niets minder kwestie dan van
een bevel waarbij al de prikdraad aan weiden en afsluitingen

1
2
3
4
5
6

veldgrijs (feldgrau): kleur van de Duitse uniformen
van al de duivels: met alle macht
uitstrooisel: praatje
aan: van
achteruitgeslegen: achteruitgeslagen
ijzerbaan: spoorweg
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moet weggenomen worden... om die aftocht te vergemakkelijken! Ik hoorde dat er
te Deerlijk plakbrieven1 uithingen om de bewoners te verwittigen dat ze moeten in
hun huizen blijven omdat er een half miljoen soldaten zullen voorbijtrekken... Elke
vreemdeling die van ver komt wordt uitgehoord en deze hebben het vertellen
gemakkelijk, - hoe onwaarschijnlijker hoe liever. Zo bracht een heer uit Rijsel ons
het nieuws: dat onze koning Albert met 20.000 Belgische soldaten vertrokken is naar
een onbekende bestemming. De Duitse soldaten die hier de ijzerweg bewaken (het
zijn natuurlijk Elzassers) vertellen dat er 300.000 Engelse soldaten in België
gedrongen zijn, zonder dat iemand weet waar ze zitten; - op een teken van de
luchtvloot, die meewerken moet, zal de overrompeling beginnen. De vliegtuigen
spelen ook een gewichtige rol in het verspreiden van sensatie-nieuws. Verleden week
dreef er één boven Kortrijk, heeft een fles uitgeworpen, waarin een briefje stak met
het bericht: dat al het vlas en andere brandbare stoffen die langs de Leie stonden,
moesten geweerd en opgeborgen, omdat er in de eerste zes dagen een aanval zal
plaats hebben. Ik hoorde onlangs nog bevestigen dat de aanval zou gebeuren naar
aanleiding van de geboorte van een nieuwe Belgische prins die de naam gekregen
had van: Philips den IJzeren!
Bij de Vlaming moet er ook altijd een kluchtige kant aan zijn en wees op uw hoede,
wilt ge er niet inlopen! Ik hoorde het onlangs hoe iemand afkwam en met een ernstig
gezicht zijn gebuur te keer ging en vroeg: Weet ge 't al dat ze begonnen zijn met al
de oude flessen op te kopen?
- En wat wil men daar nu mee aanvangen? vraagt de argeloze buitenmens, die
alleen belust is om nieuw te vernemen.
- De Duitsers gaan de IJzer op flessen trekken2, ze kunnen er anders niet over,
luidt het kalme antwoord van de spotter. De IJzer bijzonderlijk, is nu vermaard en
de vertelsels die ermede in betrek gebracht worden, zijn ontelbaar; - het lijkt
waarachtig alsof Uilenspiegel verrezen ware. Zo wonder en onbegrijpelijk is die
nood aan kluchtigheid en de behoefte aan

1
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plakbrief: affiche
op flessen trekken: bottelen, fig. beetnemen
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spotternij zelfs als de mensen 't verdriet tot in de keel staat en versmoren in de ellende1.
Te Harelbeke en te Zwevegem zit het weer vol soldaten. Daar een fatale
beschikking tot hiertoe de gebeurtenissen altijd op een zaterdag deden voorvallen,
is er de bijgelovigheid reeds zover mede gemoeid, dat er hier onvermijdelijk troepen
moeten aankomen vandaag. We zijn nu echter reeds ver in de avond en ik werd
tenminste, nog niets gewaar.
Nu en dan nog ondervind ik dat er, sedert de laatste inkwartiering en mijn
terugkomst uit Holland, een en ander ontbreekt, zoek geraakt of verdwenen is van
mijn huisraad; dat ik mijn cognac, rhum en Hulstkamp niet meer terugvind, is nog
al te begrijpen, maar wat wil men in godsnaam aanvangen met mijn bretels, een
thermometer, een veegborstel, een koolschup2, een trektang en dergelijk heterogeen
gereedschap dat 't medevoeren niet waard is - en men zoveel ander dingen van meerder
waarde en nut, onaangeroerd laat? Dat zijn de raadsels van de oorlogs-psychologie...
't Geen echter nog minder te verklaren schijnt, 't is dat ik, in plaats, en als vergoeding
zeker voor 't geen verdwenen is? - overal doodvreemde voorwerpen liggen vind, die
hier in 't geheel niet thuis horen. Zo ontwaarde ik reeds onder andere dingen meer:
een roskam, één laars, een onderbroek, poetssmeer, een toiletspiegel en foto's van...
Duitse schonen!

3 januari 1915
De weinige bezoeken die men krijgt en doen moet met

1

2

losse nota: ‘Bij 't volk hier overal, geldt de Keizer van Duitsland nog altijd als de oorsprong
en de stichter van alle kwaad en op zijn hoogst eigen persoon dat dan ook heel de
verontwaardiging, de haat en 't misprijzen van de menigte. Iedereen zoekt er zowat op na
hoe hij zon moeten gestraft worden als hij in de handen van de vijand kon vallen. En ik heb
o.a. een beenhouwer gehoord die zijn speciaal middel van pijnigen uitsprak, dat waarlijk van
een gruwelijk raffinement getuigde - zodat ik de man enige stonden met verwondering heb
bekeken - en waarlijk ik ben overtuigd dat hij met voldoening zijn foltermiddel op de persoon
van de Keizer zou uitgeoefend hebben moest hij hem in handen krijgen. Niet te verwonderen
dus dat al de spotlust, vertelsels enz. naar de Keizer gaan Hond te Kortrijk met buis en papier:
‘De Duitse hond komt van 't IJzerfront - met... aan zijn kont!’
koolschup: koolschop
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Nieuwjaar, bieden een geschikte gelegenheid om te praten over de gebeurtenissen
van de tijd. Waar 't gesprek vroeger bij zulke bezoeken weinig vlotten wilde omdat
men er de onderwerpen met de haren bijsleuren moest, gaat het nu vanzelfs. Iedereen
weet iets nieuws en waar de voorraad op één punt is uitgeput, herbegint het telkens
er iemand bijkomt uit een andere streek of gewest, want op een uur afstand kan de
wereld omver keren en de gewichtigste dingen gebeuren zonder dat we er iets van
gewaar worden tenzij men bij toeval iemand ontmoet die 't nieuws overbrengt. Vroeger
hoorde men dikwijls beweren dat er geen afstanden meer bestonden, nu echter bestaan
ze maar al te wel. Wie nu een Hollands blad heeft te lezen gekregen, het mag dan
ook nog wel veertien dagen oud zijn, wordt aanzien als een gewichtig personaadje
en alles wat hij, naar zijn zeggen, uit het blad heeft opgediept, wordt aanvaard als
evangelie...
Ik merk toch over 't algemeen dat de mensen meer moed krijgen. Nu nieuwjaar
voorbij is, schijnt het seizoen gekeerd en 't ergste van de winter te boven. De dagen
beginnen te lengen en 't is als uit een donkere kuil dat men verlost wordt als men
denkt aan de helderheid van de lange dagen en het open weer; - 't is alsof al 't
enegader1 met de lente, ook de verschrikkingen van de oorlog moesten ophouden of
minder te vrezen zijn. Een andere oorzaak waardoor de gemoederen opgebeurd
worden, 't zijn de brieven van de soldaten die altijd goed nieuws brengen en vooral
getuigen van de moed en de opgewektheid waarmede men ginder bachten 't front
bezield is. Daaruit put men hier telkens weer de verzekering van een goede uitkomst.
In 't westen werkt men ijverig voort met 't kanon en mensen die uit 't Franse
terugkeren, beweren dat Rijsel door de bondgenoten omzet is.

4 januari 1915.
Bezoek gekregen uit Waregem met een echte voorraad nieuws. De hoeveelheid juist
maakt de keus moeilijk.
Grote opschudding te Oostrozebeke waar een Duitse schildwacht vermoord
gevonden werd. De bevolking verkeert in

1

al 't eenegader: samen
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angst om 't geen er als straf en vergelding te wachten staat in geval de plichtige niet
gevonden wordt. Want de nieuwe rechtspraak gaat nu van heel andere princiepen uit
als vroeger. Gebeurt er iets verkeerd, of is er een deugniet die een beestigheid1 uitricht,
dan valt de verantwoordelijkheid op al de brave burgers en op de overheid eerst, die
als gijzelaars borg staan...
In Waregem en omstreken leiden de soldaten een lustig leven met de meisjes en
de vrouwen uit de herbergen... (das ewig weibliche...) tot grote verontwaardiging
van de eerlijke geburen die hun korzeligheid verbijten om 't geen ze zien moeten,
met de inwendige troost: dat het uur van de vergelding eens zal slaan en we 't
genoegen zullen beleven... meineed, verraad en bedorven zeden met de kogel gestraft
te zien. Er zijn inderdaad heel typische gevallen die al de bestaande wetten en
overtuigingen inzake volkskarakter en psychologie omvergooien. Bij 't beschieten
van Sint-Eloois-Vijve, in oktober 1.1., toen alleman reeds gevlucht was, komt er een
zatte smid uit zijn huis die uitdagende gebaren maakt en daarom door de Duitsers
werd doodgeschoten. Nu is alles reeds zover vergeten bij de weduwe van bedoelde
smid, dat er in haar huis alle dagen groot gelag gemaakt wordt met muziek en gezang
door Duitse soldaten die daar hun geld verteren. Vrouwen die hun man in 't Belgisch
leger hebben, schijnen helemaal de eerste notie vergeten te zijn van 't geen de
omstandigheden van hun staat vereisen. En hoeveel jonge meisjes die bij 't afscheid
van hun teergeliefde, de plechtigste belofte van getrouwheid hebben afgelegd,
gedragen zich nu met onvaderlandse en schaamteloze lichtzinnigheid. Hoeveel van
ons jongens, die met 't goed geloof en 't vaste vertrouwen, in de loopgrachten liggen
en dromen aan 't geen ze hier achterlieten, zijn bij hun allerliefste vervangen door
de makkers van deze waarop hun geweer gemikt ligt?? Een Duitse soldaat - alhoewel
hij er ook aan meedoet en zijn deel neemt in 't plezier - verklaarde mij dat het infaam
was en dat men slechts in België zulke vrouwliën kon aantreffen. Ik zou het sterk
betwijfelen en ik wacht maar om een besluit te nemen tot ik vernemen kan hoe het
in andere landen en bij andere volkeren gegaan is. Het menselijke, en bijzonderlijk
het vrouwelijke, is van aan de evenaar tot aan de pool, overal het-

1

beestigheid: dwaasheid
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zelfde, zou ik denken, - alleen de vorm en manieren kunnen wat verschillen. Hetgeen
de Ecclesiast1 en de profeten uit de oudheid uitgegalmd hebben over de zotheid van
de mensen en 't bederf van de wereld, is toepasselijk op al de volkeren die geleefd
hebben en leven zullen. En 't is daarom dat alwie het vastenavond-spel waaraan de
mensenkinderen, geslachten na geslachten, hier meedoen, maar enigzins uit een
zekere hoogte beschouwen kan, eerder door medelijden getroffen wordt dan door
verontwaardiging; - zodat ik denk dat God de Vader zelf, het zo kwalijk niet nemen
zal als dat de ‘brave’ lieden het wel menen en wensen zouden.
De ernstig-zware stem van het kanon doet vreemd in die zotte wereld.
Als men maar alles vergeten kon, aan niets meer denken en al het gebeurende aan
zich laten voorbijgaan alsof het op een vreemde planeet voorviel, - als men zich maar
verdiepen kon in geestesarbeid... Ik denk er dikwijls aan: hoe ik verleden winter nog,
rond deze tijd, heel de wereld en alles wat bestond, ontvlogen was, om alleen maar
dag aan dag, met mijn werk bezig te zijn in 't genoegen van het ongestoord te zien
groeien. Hoe rustig afgezonderd, hoe veilig en ver van alle gewoel, dat we hier zaten
en met 't gedacht dat het eeuwig zo blijven moest. Denken aan 't verleden is ziekelijk
en ontzenuwend; van de tijd moeten we nemen 't geen hij ons brengt en... ‘In das,
was unabänderlich ist, fügt man sich, sagt der Vernünftige.’

5 januari 1915.
Verbod is uitgeplakt: dat er geen bedelaars mogen rondleuren2 tenzij op hun eigen
gemeente. De burgers slaken een zucht van ontlasting omdat zij alzo menen bevrijd
te zijn van 't geen ze vreesden als het grote kwaad voor deze winter: om overvallen
te worden door vreemd gespuis van dieven en booswichten die zoveel te stouter
zouden optreden omdat we niet gewapend zijn en er geen toezicht gehouden wordt.
In 't Doornikse zijn al de rijtuigen opgevorderd geworden met de zwepen erbij en
een pot wagensmeer... Eetwaren en vooral vlees, worden er heel zeldzaam en duur.
Als men het al hoort zijn we hier nog in de beste streek en hebben er minst
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Ecclesiast: de Prediker
rondleuren: van deur tot deur gaan
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te klagen. Te Vichte moet iedereen om 7 uur binnen zijn en alle licht uitgedoofd; 't
geen wil zeggen: dat men naar bed moet. Al is 't maar bij een oordjeskaarsje1, hier
toch staat het ons vrij zolang op te blijven als we maar willen. En al ware 't maar om
van die uitzonderlijke vrijheid te genieten, heb ik er nu dubbel deugd van om laat op
te blijven en uitgestrekt bij 't vuur, te zitten mijmeren.
Naarmate de Etappen-kommandantur2 beter wordt ingericht, gevoelen wij om
langs om meer dat we onder militair bestuur leven; - het regent verordeningen en
bevelen die uitgevaardigd en zonder gekende reden, weer ingetrokken worden; - het
lijkt de volkomen willekeur waaraan iedereen zich te onderwerpen heeft. Er wordt
opgevorderd, geboet3, gevangen genomen eer men al weet dat men een wet heeft
overtreden. Het enige middel om aan die lastigheden te ontsnappen is stil in huis
blijven, maar die voor zijn handel of zaken, verplicht is veel langs de baan te verkeren,
moet zien dat hij in regel is en op de hoogte van 't geen alle dagen voor nieuws aan
de orde is. - Waar is de tijd dat we ons aan geen wetten te storen hadden?

6 januari 1915.
In de nacht moet er een verwoede aanval hebben plaats gehad. Het geschut was van
een heel eigenaardig soort met een kort en heldere knal gelijk we er nog geen gehoord
hebben.4
Telkens er iets bijzonders gebeurt, dat van aard is om vrees aan te jagen of onrust
te verwekken, zoeken de mensen een reden uit om de mogelijkheid van het gevaar
weg te praten. Hier op de streek steunt men bijzonderlijk op de overtuiging: dat er
in de driehoek tussen Leie en Schelde onmogelijk kan en zal gevochten worden. En
't geen waarop die bewering gesteund is, zou doen vermoeden dat er krijgskundige
kennis bij te pas komt. Maar deze die boven de Leie wonen, lachen daarmede; ze
vinden dat er overal kan gevochten worden en dat het

1
2

3
4

oordjeskaarsje: roeten kaarsje van twee centiem
Etappen-kommandantur: Ingooigem, zoals heel het gebied tussen IJzer en Schelde vormde
het ‘Etappengebiet der 4. Armee’, en hing niet af van het Duitse generaal-gouvernement te
Brussel
geboet: boeten opgelegd
In de dagboeken wordt geen speciale aanval vermeld op 6 januari, wel worden in die periode
de Franse troepen rond Ieper door Britse vervangen, dit verklaart misschien het ander soort
geschut
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bovendien nergens beter geschikt is dan op de heuvelachtige streek van Tiegem en
Kluisberg... en dat de legers Kortrijk ongedeerd zullen laten liggen om hier, in de
heuvelstreek een grote slag te slaan. Meer dan eens werd reeds verzekerd dat er
kanonnen waren opgesteld en dat men een verdedigingslijn gereed miek langs de
Schelde. Zo maakt iedereen zijn mening en gelooft 't geen hij in eigen voordeel wenst
verwezenlijkt te zien.

7 januari 1915.
Stormweer met kanonslagen. Men kan niet geloven dat het mogelijk is om buiten in
't veld1 te staan en hoe men het van de mensen kan gedaan krijgen in koude en regen
en wind de dood te gaan trotseren... Ik heb er al zo dikwijls aan gedacht: wat voor
wonder dingen het is de macht die de ene mens uitoefent op de andere; - dat men het
aanvaardt alsof het zo hoorde omdat het altijd zo geweest is... Ik heb het al meer
nagegaan zelfs met kinderen die men straffen moet, dat men ze nader roept om hun
straf te ontvangen en dat ze zich gedwongen moeten overleveren en weerloos staan
in de afwachting van 't geen gij ermede uitrichten wilt. Dat heeft me altijd pijnlijk
getroffen en ik heb telkens schaamte gevoeld om iemand te straffen en gebruik te
maken van mijn overmacht. Ik heb er altijd naar getracht nergens enige meesterschap
te moeten uitoefenen, want het grondgedacht dat men zich tegenover zijn medemens
aanstelt als arbiter2 om goed te lonen en kwaad te straffen, is te idioot om uit te
denken, late varen dan nog veel erger om voor zulke subjectieve beweegreden, een
evenmens in zijn vrijheid te krenken of een mening op te dringen! Maar zonder dat
is de samenleving niet mogelijk, antwoordt de zedeprediker en de wetgever daarop.
- 't Kan heel goed zijn, maar ik denk er liever niet aan en bemoei me daarmede niet.
Ik stel me soms de vraag: als men nu eens aan al de soldaten die in 't veld staan, de
vrije keus liet: naar huis te gaan of te blijven vechten?... hoeveel zouden er blijven,
als alle lichamelijke en zedelijke druk wegviel?... En wat zou er nog overschieten
van die roemrijke deugden, zoals: vaderlandsliefde, heldenmoed, opoffering enz.?
En wat ware het gevolg? Dat de diplomaten naar andere mid-

1
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in 't veld: in open lucht
arbiter: scheidsrechter
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dels zouden uitzien om hun geschillen te vereffenen. Binnen een paar duizend jaren
zal men misschien inzien dat het zo eenvoudig was te doen maar dat er nog te veel
wilde drift het brein van de mensen benevelde om die eenvoud toe te passen; - de
waanzin heerste nog te veel op de wereld.
Er is echter niet veel hoop dat het eens zal veranderen of verbeteren; - het schijnt
veeleer een natuurlijke eigenschap te zijn waaraan het hele mensdom, op gestelde
tijden onderhevig moet blijven - een gesel waarmede het zichzelf slaat om te ontkomen
aan kwalen die de gang van het maatschappelijk organisme zouden onmogelijk
maken. We kunnen het beschouwen als een periodieke schoonmaak, - een algemene
zuivering van de lucht, die op gestelde tijden losbreken moet, opdat wij daarna weer
vrijer kunnen ademen en uit de algemene vernieuwing, het leven forser opschieten
kan. Dat het ongeluk en de rampen van een oorlog niet zuiver uit door een aantal
hooggeplaatste mensen veroorzaakt wordt, maar veeleer aan oorzaken vastligt die
met diepere natuurwetten verbonden zijn, blijkt vooral hieruit: dat een oorlog,
menselijk gesproken, onmogelijk zijn zou en nog meer: dat een oorlog telkens
verschijnselen en eigenaardigheden meebrengt in het menselijk gemoed, die ermede
verbonden schijnen als de koorts met de ziekte. - Er is vooreerst de Haat, de algemene,
de onberedende1 haat, die zelfs zijn grond mist, tegenwoordig, van een rassenhaat te
zijn - maar die niettemin met dezelfde hevigheid als vroeger onder de wilde
volkstammen, losbreekt en over de wereld rondvaart als een verschroeiende simoun
- die niet alleen de krijgers bevangt - die er hun moed en heldhaftigheid door aanvuren
- maar ook de hele burgerbevolking... bezielt, zonder dat men al eens navraagt waarom
of wie men haten moet, doch enkel toegeeft aan een drift die een burgerdeugd
geworden is. Er zijn nog andere verschijnsels die als onmiddellijk gevolg van de
oorlog opduiken en waarvoor men geen naam vindt: de totale omwenteling in de
begrippen van zedelijkheid en eerlijkheid' - de volledige ontkenning van al hetgeen
men placht te aanzien als menselijke waardigheid - een ontaarding en verwarring in
geest en gemoed die aan 't ongelooflijke grenst. Benevens de schoonste voorbeelden
van opoffering en edelmoedigheid,

1

onberedende: onberedeneerde
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duikt er op: de onbarmhartigste hondsheid1 tegenover de evenmens, de uiterste ikzucht
en onbeschaamste woeker. In de begrippen van vaderlandliefde en burgerdeugd zelf
ontstaat de ergste verwarring en inconsequentie, en men ziet de haat voor de vijand
wegvallen om plaats te maken voor nijd en afgunst tegen eigen landgenoten;... die
twee tegenstrijdige gevoelens wisselen elkaar af, of duiken samen op naarmate de
omstandigheden het meebrengen. Waar het de belangen of de drift vereist, gaat de
luid uitgeschreeuwde haat en weerzin voor de vijand zich leggen, als er maar kwestie
is van voordeel of profijt en 't geen men bij zijn gebuur heeft gelaakt en aangeklaagd
als verraad, zal men voor zichzelf, met een schijnreden vergoelijken en uitvoeren.
Er zijn er die van de toestand menen te mogen gebruik maken als op vasten-avond,
waar al wie iets tegen zijn buurman op 't hart heeft, een masker aantrekt om eens
duchtig, maar ongestraft, zijn gal te kunnen uitspuwen. Nu heeft men maar een
naamloze brief te 'schrijven en zijn eigen landgenoten bij de vijand aan te klagen van
ingebeelde misdrijven om 't genoegen te smaken zijn wraaklust te voldoen die ontstaan
is misschien uit kleinzielige nijd of een kinderachtige straatjesruzie of dorpsijdelheid.
Driften en laagheden krinkelen dooreen en zijn vervlochten met de verhevenste
uitingen van zelfverloochening en het moedigst gedragen lijden - het is een warboel
van uitersten en tegenstrijdigheden; men verliest er de zinnen bij en geraakt er
onmogelijk wijs uit, zodat men veelal met verachting en misprijzen de schouders
ophaalt en verder gaat, maar telkens weer stilblijft en verbaasd opziet voor zoveel
onzin en beschaamd wordt tot het mensenras te behoren. Men begint te twijfelen of
het met die 4000-jarige beschaving wel ernst is en de schepselen Gods, die met reden
en verstand begaafd zijn, niet lager staan dan sommige andere soorten van het dierenof plantenrijk? Ik ben overtuigd dat de bomen zich ondereen deftiger gedragen.
Ik herinner me eens gelezen te hebben dat er op sommige heel hoge bergtoppen,
de lucht zo smetteloos zuiver is dat men er, zonder aseptieke voorzorgen, heelkundige
operaties zou kunnen uitvoeren en zonder sterilisatie, eetwaren inmaken en vlees en
melk er bewaard blijven voor verderf... op één voor-

1

hondsheid: schrokkigheid
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waarde nochtans: dat de mens die de bewerking doet, in acht neme dat hij tegen de
wind gekeerd sta, of dat anders de miasmen uit zijn kleren en uit zijn lijf, door de
luchtstroom meegevoerd, het bederf verspreiden en over zetten...
Op zulk een hoogte en in zulk een verheven zuiverheid meende ik dat we gekomen
waren bij 't uitbreken van de oorlog. De godsvrede had alle inwendige onenigheden
doen ophouden en bracht ons een sereniteit van denken en voelen, waaraan we niet
gewend waren.
Men voelde het als een verruiming in heel de samenleving - er was alleen de strijd
tussen absoluut recht en onrecht; - we waren overtuigd van de heiligheid van onze
zaak en die overtuiging had al het andere op het achterplan geschoven. We verkeerden
in een heilige opgetogenheid die zich uitte in hulpvaardigheid en edelmoed - alle
eigenbelang werd van kant gezet, - er was één stroming van broederlijke liefde en
heerlijke offervaardigheid - we zouden het lijden onder ons verdelen, malkaar1 het
lot verzachten om samen te genieten van de glorierijke overwinning...
Maar dan is de luchtstroom uit een andere richting gekomen en de besmetting die
uit de onzuivere kleren is opgewaaid, heeft het verderf verspreid over de omgeving.
Het heeft te lang geduurd; wij hebben te veel tijd gehad tot nadenken - het oude
kwaad is bovengekomen en we hebben onze schone godsvrede niet kunnen volhouden
tot de grote kamp was uitgestreden. Nu moeten wij er de terugslag van ondervinden.
Hetgeen ons indertijd zo zeer verwonderde en ontstemde omdat de Stedehouder van
Rome aarzelde en zich onthield een categorieke uitspraak te doen en de partij van
het onrecht te veroordelen, blijkt nu, achteraf beschouwd, eerder een wijze en
voorzichtige maatregel geweest te zijn, daar we nu zelf inzien hoe die twee dingen
- recht en onrecht - ineengevlochten en verstrikt zitten zodat ze uit elkaar niet te
verkennen zijn. Er lijkt niet anders te doen dan de ziekte te laten uitwoeden en de
krijgsvoerenden aan hun lot over te laten, - te berusten met de hoop dat er, uit de
algemene verwarring, en door de tussenkomst van een Hoger Inzicht, een wending
zal gegeven worden

1

malkaar: elkander
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De molenaar van Tiegem, vriend van Streuvels, Hector Vindevogel, alias Torie Mulders.

Het gemeentehuis van Ingooigem in de jaren 1930. Rechts de poort waar Streuvels gevangen zat.
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De twee oudste kinderen van Streuvels, Paul en Paula Lateur, 1 november 1912.
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die een nieuwe orde zal doen ontstaan en alles in zijn recht herstellen.
Intussen zullen we maar voort hout kappen1 en stil in ons kluis, het onweer laten
overgaan.

8 januari 1915.
De boeren trekken weer met hun peerden naar een gedwongen keuring. Om het aan
te zien, is het alsof ze naar een kermis reden, maar ik vermoed wel dat er meer dan
één met de vrees in 't gemoed zit in de onzekerheid of hij wel... te paard zal
terugkeren?...
Te Kortrijk werden 60 mannen opgeroepen om naar 't front te gaan werken. In de
optocht zijn er een twintigtal gaan lopen en de overige hebben de Duitsers dan maar
teruggestuurd.

9 januari 1915.
De oorlog heeft van die onverwachte gevolgen en het blijft altijd waarheid: iemands
dood is iemands brood. Sedert lang was de kantnijverheid vervallen en nu komt er
opeens een nieuwe opbloei - de Duitsers kopen kantwerk en sturen het naar hun
vrouw als geschenk. Men ziet het al dadelijk aan de winkels in Kortrijk waar al de
verschillende soorten van dat eigenaardig Vlaams kunstwerk ten toon ligt gespreid.
De meisjes hier op de streek, die uit hun dienst ontslagen zijn of anders zonder werk
waren, kunnen nu hun brood verdienen op het kantkussen.
Een andere bloeiende bezigheid is de wildstroperij. Sedert er oorlog is, bestaat er
geen jacht meer en de boswachters en toezieners hebben al hun ontzag verloren omdat
ze zelf geen geweer meer hebben, zodat iedereen die maar lust heeft in 't vak, zijn
hart kan ophalen. De hazen denken waarschijnlijk dat de wereld herschapen is in een
Aards Paradijs; - ze komen hier spelen tot bij de voordeur... en ze worden
onbeschaamd.
Nu genieten we al de voordelen van te wonen op een kleine, afgelegene gemeente.
Hier laten we ons keersje branden zolang we maar willen en we storen ons niet het
minst aan de ontelbare verordeningen en wetten die altijd maar opnieuw uitgevaar-

1

kappen: hakken
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digd worden; - we zien geen enkele Duitse soldaat op heel de streek. We mogen ons
vrij bewegen zonder vrees om opgepikt te worden. Ge moet integendeel de mensen
horen klagen te Avelgem, te Deerlijk, Vichte en te Anzegem waar alles op de puntjes
gaat en de Militaire Polizei dienst doet... Hier schijnt men ons een beetje vergeten.
De enige die er onder te lijden heeft en tamelijk veel last wordt aangedaan, is onze
burgemeester en de secretaris, voor wie het werk vertiendubbeld is. De veldwachter
heeft het ook niet gemakkelijk onder het Etappen-Bestuur. Gister was hij op ronde
bij al de boeren van de gemeente met 't bevel: dat de peerden, met hun gareel op,
donderdag moesten naar de plaats komen; - als hij gedaan heeft met zijn lastige tocht
door regen en wind en beslijkte straten, vindt hij te huis een tegenbericht en hij mag
morgen zijn toer herbeginnen.

10 januari 1915.
Storm in de nacht met fel geschut. We vernemen dat Douai, Valenciennes en Arras
door de Fransen zijn ingenomen...???1
Er komt dus toch beweging in en we mogen ons hier weldra aan de uitwerksels
verwachten. Wat zou ik in zulke omstandigheid niet geven om maar een Hollands
dagblad te kunnen lezen waar het ‘nieuws’ op betrouwbare wijze wordt
medegedeeld?... 't Belang in onze eigen bladen wordt al minder. 't Geen hier onder
Duitse censuur verschijnt, voldoet de mensen niet - ze stellen er geen vertrouwen in;
- de mededelingen zijn al te eentonig. Het luidt onveranderlijk altijd: - Oostelijk
front: ‘Duizenden Russen gevangen genomen. Westelijk front: De aanvallen van de
vijand zijn bloedig afgeslagen...’
Als de Duitsers niets te verduiken hadden, zouden ze ons alle bladen laten lezen,
zeggen de mensen en dat verstrekt hun in het wantrouwen en zet de drift aan om, op
alle mogelijke wijze aan... nieuws te geraken.
De schone, zonnige dag eindigt met stormwind en regen, waardoor de zware
rommelslagen, als van de donder, heen-dreunen. 't Wekt een gevoel van verschrikking
bij de gedachte alleen aan wat er ginder gebeuren moet waar men maar altijd blijft
doorvechten in zulk een afgrijselijke nacht.

1

onjuist voor Douai en Valenciennes
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11 januari 1915.
't Weer is opgeklaard. In de ochtend vaart hier een vreemd tuig door de lucht - iets
als een langwerpige ballon die in 't midden doorgeknakt is en die, zonder stuur, met
de wind meedrijft als een wrak aan zichzelf overgelaten.
Men zegt dat Oostende door de Engelsen is ingenomen...???1
De boeren die vandaag stro geleverd hebben voor de Duits en terug keren van
Anzegem, hebben er een mesdag2 van gemaakt, ze zien er hoegenaamd niet verdrietig
uit en praten luider dan gewoonlijk...

12 januari 1915.
Vandaag een nieuwsblad bemachtigd uit Gent waarin niets anders gemeld staat tenzij
dat er geen brieven voor Holland meer aanvaard worden in het Nederlands Consulaat.
Het is ons dus totaal onmogelijk geworden met Holland te corresponderen en we
zien alle verbinding afgesneden - tot verder orde. Goed maar dat we nog over andere
middels beschikken...
Men heeft hier op 't dorp twee uniformen van Duitse soldaten gevonden, - die
waarschijnlijk voortkomen van Elzassers die de ijzerweg bewaken. Het geval wekt
onrust en verlegenheid onder de bevolking, want op de manier waarop de Duitse
overheid de verantwoordelijkheid verstaat, zou de gemeente daarvoor te vergelden
hebben.

13 januari 1915.
In de nacht herbegon het geschut met nieuwe hevigheid; - het zijn de doffe brommers
niet meer, maar heldere, korte slagen met onderscheidene galm en, er tussenin, slagen
die van veel verder schijnen te komen. Wonderlijk hoe de mensen dat nauwlettend
nagaan en hoe het telkens weer onrust en angst verwekt. Zijn de kanonnen nu dichter
opgesteld of schiet men op zekere punten van 't front waar het geluid beter tot hier
doordringt? Opmerkelijk is 't dat wij telkens veel beter de slagen horen als het stil
weder is en de wind in tegenovergestelde richting waait van het slagveld, - 't geen
men anders zou verwachten. In elk geval is er iets ernstigs aan de gang en in de nacht
en heel de morgen was het vreselijk om aan te horen.
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Onder de bevolking komt al meer de mening dat er eerstdaags verandering komt in
de toestand; - waarop die mening gesteund is blijkt niet duidelijk - het zijn al losse
geruchten en nu spreekt men bijzonderlijk van ongewilligheid bij de Duitse soldaten
die zouden weigeren te vechten. Dat is genoeg om bij ons volk er de moed weer in
te brengen en de opgewektheid. Vandaag hoorde ik hier op straat luidkeels het
volgende liedje zingen:
De Keizer in de ketel,
Onze Koning in de zetel,
De Fransen in Berlijn,
En dan zal het weer kermis zijn!

Van een andere kant echter wordt men dan herinnerd aan de ellende en de stijgende
nood die opkomt als een dreigende vloed. Laat in de avond krijg ik bezoek van een
dorpeling die mij spreken komt om een roering1 in gang te zetten en opstand te maken
om alzo het gemeentebestuur te dwingen maatregelen te nemen in de verkoop van
de tarwe die fantastische prijzen bereikt. Mijn zegsman beweert te weten dat er
vreemde tarwe aangekomen is, maar dat de gemeenteraadsleden - die zelf boeren
zijn - die tarwe inhouden om hun voortbrengst aan hoge prijs te kunnen verkopen...
Als dàt waar zou zijn? Ik voorzie dat we hier dingen zullen zien gebeuren gelijk ten
tijde van Karel de Goede2... Met veel praten heb ik mijn man kunnen bedaren en hem
beloofd dat ik de toestand onderzoeken zou.

14 januari 1915.
Tamelijk geschut, zonder dat we een uitslag vernemen.
't Geen elders gebeurd is van voor lang reeds, moeten wij nu ondervinden. Na de
peerden, koeien, zwijnen, haver, stro, wordt de wijn nu ook opgeëist: Ingooigem
moet tegen morgenavond 500 flessen wijn leveren! Een kleinigheid inderdaad,
vergeleken met 't geen elders werd geëist, maar toch is de burgemeester fel in de
weer om dat aantal bijeen te krijgen. Die

1
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roering: beweging
allusie op de revolutionaire sfeer die in Vlaanderen heerste na de moord op de graaf van
Vlaanderen, Karel de Goede, op 2 maart 1127, zoals beschreven in de gedenkschriften van
Galbertus van Brugge
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wijn, zeggen de mensen, moet dus dienen om de Duitse soldaten moed te geven om
ons eigen jongens te gaan bevechten...
Over de tarwe is geen voldoende bescheid te bekomen; - de wetgeving is er (de
hoogste prijs was bij 't begin van de oorlog gesteld op 21 franken) maar er bestaat
geen uitvoerende macht en de bezitters maken er onbeschaamd gebruik van om 100
en 125 franken te eisen. Wat zal er van de kortwoners1 geworden die alles moeten
kopen en zonder middels zijn?...
In deze bewogen tijden gaat het met ons gemoed gelijk met de mystiekers, die van
de hoogste toppen van de vervoering, weer neertuimelen in de diepste neerslachtigheid
en al de angsten van de wanhoop ondervinden; - het gaat ons als de zieken die lijden
aan wisselkoorts, - bij de minste aanleiding gaan we op in goede verwachting en de
blijde uitkomst schijnt ons nabij; en dan weer ontvalt ons de moed en krijgen we de
indruk dat alles om ons wankelt en we tevergeefs rondzoeken naar iets waaraan we
stand kunnen nemen.2 Van buiten beschouwd, schijnt het inconsequentie, maar wij
die het van nabij nagaan, mogen zeggen dat het de normale toestand geworden is en
het niet anders kan. Vroeger hadden we allen de overtuiging dat ons gemoed
onverroerbaar was en vaststond als een boom, maar in die wereldstorm laten we ons
slingeren en plooien als een riet voor alle winden...
Het kleine kringetje waarin wij ons vrij bewegen kunnen, wordt altijd dichter
toegehaald en waar ik eerst de gelijkenis bedacht van de ijsbeer in zijn kooi, zou het
voortaan beter passen te spreken van het konijn op zijn bank... Om uit te zetten3 met
een voertuig valt er niet meer te denken en de wegen zijn te morsig om te voet te
gaan; licht en vuur worden al duurder en schaarser en aan dat keersvlammetje kan
ik me maar niet wennen. Daarbij, er spookt me nu altijd iets voor de geest dat ik niet
meer verdrijven kan: er was een tijd dat ik me in mijn toestand getroostte met 't
gedacht aan mijn armoede en verlatenheid omdat ik wist dat vrouw en kinderen, in
een welverlichte kamer, vrij van zorg en buiten alle oorlogsgevaar, in veiligheid
waren, - nu echter komt me dat afscheid op het perron te Amsterdam voor als iets
zo onzeggelijk treurigs en

1
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kortwoner: kleine pachter
stand nemen: zich rechtop houden
uitzetten: op reis gaan
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wekt in mij een wroeging alsof ik daar iets misdaan had; - ik sta hier voor het
alternatief: wat is er best? hen buiten het mogelijke gevaar en de onaangenaamheden
van de oorlogstijd laten,... en het heimwee en 't verlangen om samen ons huiselijk
leven van vroeger te hernemen, weg te duwen en te overwinnen, ofwel: het wagen
en zeggen: kom terug!??? Ik voel de verantwoordelijkheid wegen en weet niet wat
er best is. Veronderstel dat de toestand nog maanden - of jaren! - onveranderd
voortduurt?;... ten andere, onmiddellijk gevaar is er niet; - wie kan er voorzeggen
dat hier op de streek nog iets gebeuren zal? En er zijn reeds zoveel mensen
teruggekeerd...
Eens dat de ongerijmdheid van het ontwerp is weggepraat en dat men zich aan de
mogelijkheid van de uitvoering heeft gewend gemaakt, is de rust gaan vliegen; nu
zal dat voortaan mijn leid-gedachte zijn. Mijn besluit is: in elk geval uit te zien naar
een middel om nog eens in Holland te geraken, ginder de kansen te bespreken en
hun ten minste de gelegenheid laten terug te keren.

15 januari 1915.
Ik verveel me, doch niet meer op dezelfde manier als vroeger; mijn verveling is van
kalme en gelaten aard, omdat ik weet dat er toch eens een eind aan komt - dat het
alleen kwestie is van tijd en dat we naderhand, zoveel te meer genieten zullen van 't
geen we vroeger niet beseften. Laat het gewone, huiselijke leven, met de gezelligheid
en de vrijheid maar eens weerkeren, we zullen ons in de hemel wanen! De mensen
al om 't even, worden het moe en vinden het vervelend; - ze stellen hun hoop en
verwachting op vaste datums en, al komt het ook telkens weer bedrogen uit, toch
geven ze het niet op. 't Was immers op vandaag, 15 de, dat het leger van Kitchener1
moest in werking komen en de jongens van de klas van 1914 naar 't front zouden
gaan. Het kanon is echter niet buitengewoon bedrijvig en verder vernemen we niets
dat aan een ontknoping doet denken. We zullen ons geduld nog maar wat oefenen
en onze verveling wegduwen.
Ik overpeins soms hoeveel vreselijker het wel zijn zou als

1

Herbert Kitchener (1850-1916), Britse veldmaarschalk en minister van oorlog in 1914.
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men zolang aan zichzelf moest overgelaten blijven en opgesloten leven in vredestijd.
Nu hebben we tenminste de troost dat we in geen uitzonderlijke toestand verkeren
en heel het maatschappelijk leven is opgeschorst. In gewone tijd ook is de
gedachtengang heel anders; we denken over een breder plan - men zint over 't verleden
en de toekomst terwijl het tegenwoordige als in een wervelwind voorbij stormt; sedert de oorlog echter, is die orde helemaal weggevallen - het verleden is als een
onnuttigheid verdwenen en de toekomst is zo duister, zo vol verrassende
mogelijkheden van alle aard, dat we er maar niet aan denken. Al de gedachten staan
alleen op het heden, - op de gebeurtenissen die ons alle dagen te wachten staan. We
bevinden ons omtrent in de toestand van een koordendanser die de ledige ruimte
achter en vóór zich voelt en maar alleen bezig is en oplet met het streepje waar hij
de voet neerzet, om niet te vallen.
Zou er dan toch iets nieuws gebeuren? In de avond zien we tegen de zuiderhemel,
gulpen licht opslaan uit kanonnen waarschijnlijk waarvan het geluid niet tot hier
doordringt.
Een man langs de baan vertelt me: dat àl de soldaten uit Kortrijk vertrokken zijn.
Wat hij bedoelt met ‘àl de soldaten’ kan ik er niet uitkrijgen, maar toch is het zijn
overtuiging: dat de Duitsers al hun macht willen gebruiken om een grote slag te
wagen.
We zullen er dus maar nog eens op slapen en zien of er morgen meer nieuws te
verkrijgen is.

16 januari 1915.
Daar alle mogelijkheid om brieven te zenden of te ontvangen, is weggevallen en er
bijgevolg geen middel meer bestaat voor de ouders nog nieuws van hun jongens uit
het leger te krijgen en iedereen met de angstige twijfel rondloopt of de naastbestaanden
nog leven of niet, heeft men er nu iets anders op gevonden om te voldoen aan die
nood naar nieuws en zekerheid. Waar de natuurlijke middels ontbreken, nemen de
mensen hun toevlucht tot bovennatuurlijke en men heeft er evenveel betrouwen in.
De zaak is heel eenvoudig. 't Zijn meest meisjes en vrouwen die zich aan de
geheimzinnige praktijk wagen - de zusters en de moeders van soldaten waarover
men enig nieuws wenst te vernemen. Om de bewerking goed te
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doen gelukken wordt de medewerking van de personen geëist. De omstaanders hoeven
maar enkel aandachtig toe te zien en de bezigheid niet te storen door lachen of praten.
Men neemt een gebedenboek en legt het open aan de bladzijde waar Sint-Jans
Evangelie gedrukt staat; daarop plaatst men een tamelijk grote sleutel en vouwt het
boek toe en bindt het dicht met een koord, zodat de sleutel aan weerszijden van het
boek - onder en boven uitsteekt. Twee personen gaan nu tegenover elkaar staan met
de wijsvinger uitgesteken,1 zodanig dat de twee toppen elkander raken; in 't midden
nu, tussen die twee vingers, wordt de sleutel bij het oog opgehangen, zodat het
gebedenboek er los, maar roerloos tussen blijft. De twee vrouwen houden zich zo
stil mogelijk en staren op het boek, terwijl een derde vrouw luidop Sint-Jan's
Evangelie voorleest. Als men gekomen is aan: ‘Het Woord is Vlees geworden en
Het heeft onder ons gewoond...’ springt de sleutel op van tussen de vingers en valt
met het boek op de grond. In dit geval is het een zeker teken dat de soldaat of andere
persoon die opgeroepen werd, nog in leven en welvarend is; maar is 't dat2 de sleutel
bij die woorden roerloos blijft hangen en de vrouwen die. hem houden, de schok niet
voelen, dan is de persoon gesneuveld en overleden. Al die er aan meededen of de
bewerking bijwoonden zijn overtuigd dat het onfaalbaar3 is want, hoe dikwijls men
ook de proefneming herhaalt, toch bekomt men altijd dezelfde uitslag en het is nog
nooit gebeurd b.v. dat men van iemand die men dood en overleden weet, de sleutel
heeft zien verroeren...
Ik heb getracht te achterhalen wie er dat kunstje aan de hand had gedaan of
uitgevonden, en men zegt mij dat het komt van de paters uit een klooster van
Kortrijk;... dat de pastoor van Zwevegem het middel zelfs heeft aanbevolen in de
preekstoel. Als 't waar is??? want tegenwoordig weet men geen onderscheid te maken
(bijzonderlijk onder dat slag mensen) tussen een afkeuring of een goedkeuring. Maar
toch verwekken de uitslagen van de proefneming de droefheid of de vreugde, al
naarvolgens de uitspraak van het orakel.

1
2
3

uitgesteken: gestrekt
is 't dat: indien
onfaalbaar: onfeilbaar

Stijn Streuvels, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

409

17 januari 1915.
De donkere zes weken1 zijn voorbij. En nu we Lichtmis2 ook al zien naderen, is het
alsof we 't al ontvlogen3 waren. De dagen lengen dat we 't gewaar worden... maar
over dat lengen geraken de mensen lelijk in de war, omdat de kennis van het juiste
uur een mythe geworden is. Het uurwerk op onze kerktoren heeft de zotste kuren;
er is vooreerst maar één wijzer op en die heeft dan nog de slechte gewoonte neer te
vallen als er een wagen over de straat voorbijrijdt, - zodat het torenuur niet te
raadplegen is en er een soort anarchie heerst omdat iedereen er een eigen tijdrekening
op nahoudt. Dat is ook de oorzaak dat voor de enen de lengte van de dagen dapper4
invalt, terwijl het voor anderen buitengewoon lang donker blijft... In de plaatsen waar
het Duitse uur ambtelijk werd opgedrongen, is het nog veel erger en de verwarring
algemeen; - verbeeld u dat het daar om elf uur middag is en wat het voor een
huisvrouw te beduiden heeft, al haar bezigheden één uur later te moeten klaar hebben
dan de tijd het aanwijst. In alle geval geeft het weer moed te denken dat de winter
gekeerd is en de uitkomende [lente] heeft voor ons iets in van de belofte van een
verlossing. - Wij hebben de kostelijkheid van het daglicht leren waarderen.
Als het maar nooit zondag was! 't Is de gedwongen werkeloosheid die de verveling
meebrengt; we zijn niet gewend die dag iets uit te richten en nu, dat er aan verzet of
lust5 niet te denken valt, gaat het toch niet om ernstige bezigheid aan te vatten en
iedereen zit in zijn huis, de verdrietigheid te ondergaan van de dag. De lucht is grijs,
de wind vinnig koud en buiten is niets te zien of te horen, zelfs geen kanongeschut.
Aan gevaar of vrees voor een achteruitrukken van de Duitsers geloven of denken
de mensen zelfs niet meer, want de 15 de is nu ook alweer voorbij zonder dat de
beruchte gebeurtenis die ons voorspeld werd, heeft plaats gegrepen. De meest
begeesterden geven het op en weten6 er geen reden voor te vinden. De eentonigheid
van de lange reeks mededelingen met
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donkere zes weken: drie weken vóór en drie weken na Kerstmis
Lichtmis: 2 februari
al ontvlogen: dat de winter voorbij is
dapper: snel
verzet of lust: ontspanning of plezier
weten: kunnen
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niets dan altijd het winnen of verliezen van enige ellen loopgracht, heeft de mening
gewekt: dat er niets gewichtigs meer kan gebeuren en het met de oorlog op die wijze
tot in de eeuwigheid voortduren kan. En toch blijft het bij ons allen de vaste en
onwankelbare overtuiging: dat de Duitsers de nederlaag moeten behalen. Onze mening
is misschien op niets gesteund - het is eenvoudig het voortbestaan van 't geen er bij
't begin van de oorlog algemeen beweerd werd: dat het alleen kwestie was van tijd
en men de vijand ging uitputten... Als we 't nu achteraf beschouwen, moeten we toch
bekennen dat er van al die beweringen veel afgevallen1 is en de Duitsers het tot hiertoe
kranig volgehouden hebben. Het moet een geweldige indruk maken op de soldaten
als de Keizer in een toespraak zeggen mag: 't is vijf maanden dat we oorlog voeren
tegen een verpletterende overmacht die ons van alle kanten omringt, en geen enkele
vijand zet nog een voet op Duitse bodem. Maar, God weet, vinden koningen en
generaals aan de overkant van 't front, niet nog veel sterkere machtspreuken2 om hun
volk op te beuren? 't Is maar dat wij er niets van gewaar worden en we aan ons zelf
overgelaten blijven en niets hebben om onze moed op te helpen. En toch wil het er
bij mij niet in dat we eens onderdanen van het Duitse rijk zouden worden; we zijn
nog allen te vol van de verwachting en het verlangen naar de jubel en de losbrandende
geestdrift van een zegepraal en we stellen ons maar voor wat het zal zijn als de
koninklijke familie haar blijde intrede doen zal in Brussel; - we verwachten ons nog
altijd maar aan de feesten over heel het land, eens dat de begeesterende blijmare3
over de wereld wordt gestuurd van een gelukkige ontknoping en een vaste vrede, als we onze soldaten zullen mogen verwelkomen en er in elk huisgezin kermis zal
gehouden worden en eindelijk alles weer worden zal... gelijk het eens geweest is en
we ons vrije, geruste leven zullen kunnen hernemen...

18 januari 1915.
Er is iets in de lucht dat me naar buiten roept, een voorsmaak van de lente. De merels
en de spreeuwen beginnen reeds te
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veel afgevallen: weinig overgebleven
machtspreuk: slogan
blijmare: verheugend belicht
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prazelen1 en 't wordt een lust bomen te planten en te snoeien. De tijd is inderdaad
niet meer zover af dat we nieuw groen zullen zien de grond ontspringen en de zon
het aanschijn van de wereld zal verblijden. Me dunkt - en veel mensen met mij -dat
we met de lente al teenegader2 een oplossing en een einde aan de toestand mogen
verwachten. Of is het alleen maar dat, als de lente en het schone jaargetijde er eens
zijn, de oorlog ons niet meer zoveel schelen kan en we het lichter opnemen???
De grote en enige nieuwigheid vandaag, 't is dat we geschut horen uit het zuiden
waar we 't sedert 't begin van de oorlog - sedert de gevechten bij Doornik, Mons en
Charleroi, - niet meer uit die richting gehoord hebben. Is men op dit punt van 't front
weer aan 't gevecht en heeft de strijdlijn zich aldaar verplaatst? We zitten
desaangaande in de donkerste onzekerheid en kunnen alleen gissingen maken. Ik
verwacht echter dat het niet lang duren zal eer er commentaar over het geval zal
rondgestrooid worden.
Daar heb ik er waarachtig al een die van Doornik komt en vertelt op een plakbrief
gelezen te hebben: dat Douai, Valenciennes en Arras in de handen van de Fransen
zijn... Hoe brengt men dit echter overeen met 't geen vandaag in de bladen wordt
medegedeeld: alsdat er een groot gevecht plaats heeft bij Soissons, waar de Duitsers
een overwinning behaalden? Als men de ligging nagaat van die steden, blijkt het
maar al te wel en is het teenemaal3 onmogelijk dat Valenciennes kan ingenomen
worden door de Fransen als er rond Soissons gevochten wordt! Bij zulk een
contradictie verliezen de mensen echter het geloof en vooral het vertrouwen niet.
Wij deden indertijd ons beklag over de opstel van de militaire mededelingen van
het Belgisch leger, maar 't geen we nu uit Duitse vertaling, in onze gecensureerde
bladen te genieten krijgen, is nog van een ander soort! Nu ware 't geschikte ogenblik
om met een woordenboek van germanismen en bijzondere barbaarse zinswendingen
voor de dag te komen. Wat moet een gewone buitenmens daarvan mededragen.
Nu er geen middel meer bestond, heb ik er toch een ontdekt om brieven in Holland
te krijgen. Het is wel heel ingewikkeld
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prazelen: prevelen, keuvelen
al teenegader: al samen
teenemaal: helemaal
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en er komen misschien een half dozijn mensen bij te pas, maar het gaat toch en
alhoewel ik niets te schrijven heb, kan ik die pas ontdekte gelegenheid niet laten
voorbijgaan zonder er gebruik van te maken. Als men er zich toe zet1, ondervindt
men dat er duizend dingen te zeggen zijn en nog maar even is de brief geschreven,
daar is het verlangen al reeds om hem ter bestemming te zien. Maar nu hebben wij
bij 't brieven schrijven de gelatene geduldigheid gekregen van de landman die een
jonge boom heeft geplant -: als hij de pote2 er goed heeft ingestopt, verlaat hij de
plaats met 't gedacht: groei nu maar! En zo doen wij ook als wij de brief overhandigen,
we zeggen: nu kan hij aankomen. 't Bijzonderste genot geeft nog wel het schrijven
zelf, - men heeft de illusie van een gesprek; 't overige laat men aan de kansen van
het lot. Als we dan veel later vernemen dat het mislukt is en de brief verloren is
gegaan, voelen we niet meer de spijt van de ontgoocheling en we herinneren onszelf
niet duidelijk meer 't geen we met zoveel zorg en kommer hebben willen mededelen.
't Zou nu eigenlijk wel van pas komen te schrijven 't geen ik meer dan eens aan 't
slot van een minnebrief heb gelezen: Brief, vertrek van hier, over bergen en door
dalen, tot gij in de handen van mijn allerliefste zult vallen...

19 januari 1915.
We zitten in een natte dooimist - tranerig weer en vochtig, zwoel en ongezond.
Doffe kanonslagen de dag door, zonder dat men juist bepalen kan uit welke richting.
Vandaag heb ik een liter petrool kunnen kopen aan twee franken plus een exemplaar
van mijn laatst verschenen roman3, 't geen heel duur wordt, maar ik zou toch gaarne
een stel van mijn volledige werken afstaan om maar meer van dat kostelijke vocht
te kunnen bemachtigen. Nu ga ik me weer de weelde vergunnen van een lamp en,
uitgestrekt bij het vuur, geniet ik van het heerlijke, zachte licht dat mijn kamer vervult.
Ik voel me rijk in die gouden schijn en niet zonder reden, want de keizer van China
gebruikt geen brandstof om zijn binnenkamers
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zich toe zet: begint
pote: stek
Dorpslucht
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te verlichten, die duurder kost dan de mijne... Ik voel de lust een ode te schrijven aan
de petrool, ware 't maar niet dat het woord zo banaal klinkt en er aan de zaak zelf
een geurtje is.

20 januari 1915.
In de nacht was er geweldig geschut zuidwest; - in de dag herneemt het hoog in 't
westen.
Ik verneem dat er bevel gegeven werd te St.-Denijs, Dottignies en omstreken, dat
de bewoners moeten binnen blijven en deuren en vensters gesloten houden. Te Moen,
op de Keiberg - een uur van ons gelegen - worden er kanons opgesteld. Dat nieuws
wekt een ongehoorde opschudding over de streek. Het langverwachte zou dus nu
een aanvang nemen...? En deze die al maar beweerden dat er tussen Schelde en Leie
nooit zou gevochten worden, staan er nu bij versteld en weten geen uitleg te geven.
Met de burgelijke sleur van 't leven die reeds hernomen was, is het ineens uit, - alles
staat weer stil en men spreekt niet meer van de duurte van 't graan, kolen en zout,
maar enkel nog van voorbereidselen om te vluchten... als er iets moest gebeuren.

21 januari 1915.
Regen en wind met kanonslagen er doorheen.
De gazetten schrijven dat de soldaten tot aan de schouders in 't water en de modder
staan en niemand vooruit kan. Dat nieuws stelt de mensen hier een beetje gerust en
men wacht nog met het inpakken om te vluchten. Er heeft ten andere nog niemand
komen bevestigen dat hij de kanonnen gezien heeft te Moen.
Het orakel van de sleutel en de kerkboek wordt over heel de streek geraadpleegd.
Op sommige dorpen doet men nog andere proefnemingen om de toekomst te
voorspellen; - maar dat gebeurt meest in herbergen en ik vermoed dat het meer een
aanloksel is om klanten te winnen. De baas heeft namelijk een wit ganzenpluimpje
en als men, met één oog daardoor heenkijkt naar 't licht van de lamp, ziet men
onderscheidelijk de kleuren van de Franse vlag - blauw, wit, rood. Een teken dat de
Bondgenoten zullen zegepralen, want; ... naar men beweert, voerde men datzelfde
spelletje ook uit in de jaren '70, met dit verschil: dat men toen onveranderlijk de
kleuren van de Duitse
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vlag te zien kreeg1. 't Is om 't even hoe men het aanlegt, als de mensen er maar moed
en vertrouwen uit halen.

22 januari 1915.
't Weer is opgeklaard en in lichte vorst veranderd.
Nu komt ook de opheldering in de zaak van de kanonnen te Moen. 't Zijn de
recruten die in Kortrijk geoefend worden, en naar buiten een loze oorlog2 komen
doen. Angst en vrees zijn dus weer verdwenen, maar ook de hoop op een ontknoping.
Als we nu zware slagen horen heel in de nabijheid, weten we toch waaraan ons te
houden en we zullen niet hoeven te gaan lopen.

23 januari 1915.
't Is windstil met lichte vorst en het geschut herneemt ten westen in alle hevigheid
(niet te Moen maar in de gewone richting) en toch heeft het niet zijn gekende galm,
- de slagen zijn doffer en buitengewoon zwaar en kort - iets als het ploffen van
dorsvlegels in een schuurvloer waar reuzen aan 't werk zijn.
In de nood leert men zijn vrienden kennen. Vandaag komt er een tot mij, van wie
ik het niet zou verwacht hebben, die me toefluistert: ‘Hebt gij nog petrool? Zeg het
aan niemand, maar we hebben er nog een paar liters en nu dat de dagen lengen,
kunnen we het zonder wel doen... en mijn vrouw bracht me op 't gedacht met te
zeggen dat gij hem voorzeker meer nodig had dan wij, omdat we zien dat er 's avonds
laat altijd nog licht is aan uw venster...,,. Zulke gevoelens, die men anders nooit zou
veronderstellen bij mensen, komen nu met de oorlog naar boven. Ik was er heel door
aangedaan3 en zit me nog te bedenken waarmede ik zulk geschenk vergoeden zal,
want van geld of betalen wilde de man niet horen. ‘'t Is een plezier, mijnheer,’ zegde
hij. Het wordt een hele zeldzaamheid als men zoiets krijgt. Tarwe, kolen, zout en
veel andere dingen kosten duur, doch met geld kan men ze zich aanschaffen, petrool
echter is in geen winkels meer te vinden... men moet hem krijgen van de goede
mensen.

1
2
3

rood, geel en zwart
loze oorlog: schijnoorlog, legeroefening
aangedaan: ontroerd
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24 januari 1915.
Weeral een zondag.
Geen hout te kappen1 vandaag en geen werk in de lochting2. Te huis zitten uitkijken
over de velden en mijmeren in neerslachtige moedeloosheid omdat er geen einde of
uitkomst te verwachten is. 't Gedacht aan gezelligheid zelfs schijnt een spotternij,
een boek kan me ook geen troost meer geven, - Shakespeare en Goethe schijnen mij
dingen uit een andere wereld, waar geen menselijk betrek3 meer mede bestaat, - heel
mijn boekenrek gelijkt aan een apothekerswinkel met potjes en flesjes waarvan de
inhoud nergens bij mijn geval te pas komt. Het is maar best zich helegans4 aan de
verveling en de moedeloosheid over te geven, om er het genot uit te halen. Als er
maar wat meer afwisseling aan vast was en het zo wanhopig lang niet duurde om
een dag de eeuwigheid te zien intuimelen! In de namiddag echter krijg ik bezoek van
Verriest5 en ik bewonder de oude man gelijk hij daar komt aangestapt, altijd even
welgezind en opgetogen. Hij tenminste kan praten over allerlei dingen alsof het geen
oorlog was en zijn geest blijft boven zweven zonder iets van zijn serene rust erbij in
te schieten. Als wij ons maar altijd op een verhevene hoogte konden houden en de
dingen waarin we leven, uit een verte en op een afstand beschouwen, alsof het ons
niet aanging. Maar dan komt het ongeduld en de spijt omdat de verwachtingen
verkeerd uitvallen en de wrevel omdat men zich heeft laten misleiden door lichtzinnige
voorspiegelingen. Ik heb er voortaan genoeg van en het mag aflopen gelijk het wil
als het maar gauw gebeurt. Ik begin te twijfelen aan 't geen Engeland en Frankrijk
zo stellig verzekerden, op Rusland reken ik in 't geheel niets meer en al die grootspraak
schijnt me nu van een ellendig allooi, een flauwe fopperij. De nieuwsbladen hebben
ons dingen voorgelogen die achteraf beschouwd, schandalig lijken, en 't geen we nu
te lezen krijgen is geneutraliseerd door de censuur en zo slap, futloos, onzinnig,
aphoon, apathiek, insipide, inodoor, incoloor,6 en idioot dat men het moedeloos laat
uit de handen
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kappen: hakken
lochting: tuin
betrek: contact
helegans: helemaal
Hugo Verriest, rustend pastoor te Ingooigem
aphoon... incoloor: stemloos, gevoelloos, onbeduidend, reukloos, kleurloos
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vallen en liever niets leest dan nieuws op zulke wijze opgediend. De ambtelijke
mededelingen zelf zijn zodanig opgesteld, dat men er alles van maken kan en ik
doorzie hoe de mannen die aan dat karweitje zitten, al de moeite hebben om er een
wezen1 aan te geven. Want, is het de schuld niet van de oorlog zelf??? Een moderne
veldslag moet een bedroevend vervelend ding zijn waarover, als het zo in de lengte
wordt uitgerokken, er heel weinig valt mede te delen. Wat was het iets anders in de
tijd als de scharen tegenover elkander stonden in 't licht van de dag en men op elkaar
stormde al ineens met de overtuiging dat 's avonds zou afgelopen en beslecht zijn 't
geen men 's morgens begonnen had? Nu echter gebeurt alles onder de grond en men
mag te midden een slagveld staan zonder dat men er iets van gewaar kan worden, met al de heldenmoed waarmede zo hoog wordt geroepen, schijnt het dat ons mensen
niet meer bestand zijn om in massa [op] elkaar in te lopen en het is niet meer gewenst
de uitval2 van een oorlog te laten afhangen van de spontane begeestering van een
menigte; - men laat alleen nog het mecanisme aan 't werk om de manschappen te
besparen, maar intussen stelt men ze tot aan de schouders in 't water; men laat ze
vergaan van verveling ofwel doodmartelen onder de vreselijkste zenuwspanning. In
de oorlog zou men moeten een wetgeving inrichten gelijk bij de hanengevechten:
dat er op voorhand een tijd bepaald wordt hoelang het duren mag; dan tenminste
zouden wij - en de soldaten nog veel meer, elke avond, met een zucht van ontlasting
kunnen zeggen: weeral een dag nader het einde; maar nu weten we aleens niet3 of
de dagen die voorbijgaan ook aftellen naar het einde, en de hoop en vooruitzichten
worden altijd maar achteruitgeschoven tot in het oneindige. Als men nu bedenkt hoe,
bij 't uitbreken van de oorlog, er beweerd werd: dat het slechts enige weken duren
kon en nu er reeds over4 de zes maanden gevochten wordt, is er niemand meer die
nog bepalen durft wanneer het een einde nemen zal! Veronderstel nu eens dat heel
de zomer er nog mee doorsleept en een nieuwe winter erbij. Geen mens die het durft
aannemen of mogelijk acht. We zijn er allen dood voor5!
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wezen: aangezicht, uitzicht
uitval: afloop
aleens niet: niet eens
over: meer dan
voor: voor het einde van de oorlog
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roepen de mensen. En toch, wie verzekert er ons dat het zolang niet duren zal?
Iedereen leeft nu nog van het beetje voorraad uit de goede tijd gespaard, maar als
dat eens uitgeput is, waarvan zullen de mensen dan leven? en hoe zal men de winter
uitzien1?... Die overwegingen brengen kommer en onrust en omdat zij er geen uitkomst
aan zien, is 't dat2 men zo stellig verzekeren durft dat het niet lang duren kan.

25 januari 1915.
Geen enkel schot, - volkomen stilte. Nu vechten ze met de bajonetten, zeggen de
mensen hier.
In het uitzicht van het landschap ligt iets van de opperste desolatie3 van de verlaten
streken, waar alle leven vergaan is en onmogelijk geworden. Zo moet de wereld eruit
gezien hebben na de Zondvloed ofwel na een algemene hongersnood, als tot het
dierenvoeder toe en alles wat eetbaar was, verslonden is en de wereld weergekeerd
tot de woeste rust waarvan de bijbelprofeten spreken in hun voorhistorische visioenen.
De mensen zitten elk in zijn hol verscholen en niemand die nog teken van leven
geeft. Ik vernam onlangs dat men het gezelliger heeft ingericht dicht bij de vuurlijn
en men daar zijn lot anders opneemt. Te Menen onder ander, vergadert men onder
vrienden en geburen en de namiddag brengt men in gezelschap over4, beurtelings bij
een van de deelnemers waar men een glas wijn drinkt, een pot koffie, pijpen en
sigaren rookt, met de kaart speelt en door praten de tijd tracht te korten. De vriend
die 't mij vertelde gaf als redenen op: dat men toch niets te doen heeft, dat men beter
kan zijn wijn zelf uitdrinken dan hem door de Duitsers te zien naar de loopgrachten
voeren en dat men beter doet onder vrienden de tijd te doden dan in zijn eentje te
zitten treuren... bevangen door de vrees voor 't geen ons alle minuten kan overkomen.

26 januari 1915.
Het geschut herneemt in de namiddag.
Een zware autobus rijdt hier voorbij die in al de ijzerwinkels
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is 't dat: durft men...
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van 't omliggend de prikdraad en het bitumepapier1 gaat afhalen.
't Is morgen het naamfeest van keizer Willem; - in 't Kortrijkse werden te dier
gelegenheid buitengewone hoeveelheden wijn opgevorderd - alsook piano's en
sierplanten... De mensen zien dat aan en ze monkelen2 inzichtig naar elkaar met de
innige overtuiging: dat de Engelsen en Fransen er wel voor zorgen zullen en op hun
manier het naamfeest meevieren. De algemene verwachting is: dat we wel van
verrassingen horen zullen.

27 januari 1915.
Er zijn nog altijd mensen die niet gerust gesteld zijn en beweren dat de kanonnen
die men te Moen opgesteld heeft, een achterwaartse beweging te betekenen hebben
en er een nieuwe strijdlijn gevormd wordt hier vlak in de nabijheid. Maar nu weer
wordt het bevel herhaald dat de mensen in een zekere omtrek binnen moeten blijven
en deuren en vensters dichthouden, - waaruit wel duidelijk blijkt dat er kwestie is
van oefeningen voor recruten.
De doorgehakte ballon die hier enige dagen geleden voorbijgevlogen is, was een
observatie-post die zijn kabel had losgerukt en door de wind voortgedreven. Langs
heel de frontlijn hangen er, op gelijke afstand, zulke balonnen die 't slagveld in
oogschouw nemen en signalen geven door een veldtelefoon. De ballon die hier
voorbijvoer, had de vorm van een zwijn en nu verneem ik dat die dingen door de
Duitsers ‘unseres Schwein’ geheten worden. Dat zogenaamde zwijn is neergevallen
te Melden. In het korfje lagen een paar handschoenen, revolvers, brieven en...
bloedvlekken. Van de stof, die heel in flarden was, hebben de burgers die er aan tijds3
bij waren, elk een stukje mede naar huis genomen.
Van de gebeurtenissen bij 's Keizers naamfeest worden wij niets gewaar en al de
mensen die ik ontmoet, hebben de geestdrift verleerd zowel als de angst en de
opwinding - het is hun al onverschillig geworden en van 't geen hun voorgepraat
wordt, geloven ze toch geen steek meer. Dat is echter maar een
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voorbijgaande moedeloosheid waarvan een verse ontgoocheling in hun verwachtingen
de oorzaak is. Laat er morgen maar iets gebeuren dat het minste straaltje hoop door
laat schemeren, ge zult de wezens zien veranderen en de overmoed in de stemmen
horen klinken... Het merendeel van het volk is niet moedeloos, de mensen zijn echter
uit hun lood geschud omdat ze te veel tegenstrijdige berichten horen, omdat ze niets
van de toestand begrijpen en ze verplicht zijn door hen zelf1 te denken; 't geen zij
helaas nooit gedaan hebben. De verstandigsten echter hebben een staat van kalme
berusting aangenomen die te bewonderen is en waarvan ik de mogelijkheid niet zou
verondersteld hebben. Aan het oppervlak van hun wezen is er niets te merken, doch
diep in hun binnenste ligt de wrok om 't geweld dat hun wordt aangedaan en waartegen
men niet inwerken kan. Ik geloof dat er heel weinig nodig zou zijn om sommige
gemoederen te doen losbarsten; dat blijkt soms uit een onvoorzichtig woord of een
gebaar. Terwijl ik in mijn tuin bezig ben, is er een boerenknaap loof aan 't trekken
op het veld langs de steenweg en aan de overkant een boever2 aan 't werk met een
koppel peerden; - de twee houden nu en dan eens stil en roepen eentwat3 naar elkaar.
Aan de zin van hun woorden en gebaren zou men besluiten dat de oorlog en alles
wat er om draait hun doodonverschillig is, dat ze het aan hun botten4 vegen alles wat
er ginder in 't westen gebeurt. Maar opeens komt een open rijtuig voorbij met een
koppel fikse peerden bespannen. Op de bok zit een gemoedelijke Landsturmer5 en
achter hem, uitgestrekt en gewikkeld in een pelsmantel en in zijn aanmatiging van
morgue-jonker6, een Duitse officier... ‘savourant l'immensité avec un air
d'approbation...’.
Het rijtuig is nog niet helegans voorbij als de knape roept naar de boever: ‘Zou je
u toch niet verdoemen dat we zulke dingen in ons eigen land moeten zien en er niets
kunnen aan doen!?’ Waarop de boever het luidskeels uitschreeuwt: ‘Ja, jongen, we
staan wij daarop te kijken lijk lamzakken, beschaamd dat we ons wezen7 tonen...’
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door hen zelf: zelfstandig
boever: stalknecht
eentwat: iets
botten: laarzen
Landsturmer: soldaat van de Landsturm (oudere gemobiliseerde Duitse soldaten)
morgue-jonker: hoog-hartige jonker
wezen: aangezicht
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Ik had nooit vermoed dat bij die kerels het gevoel verder strekte dan 't land dat ze
bewerken en het begrip van ‘hun eigen land’ hun bekend was. Het feit alleen dat het
een Duitse mogelijk is hier met uitdagende gerustheid langs de steenweg een
wandelingje te doen, heeft bij die twee kerels een gevoel van verontwaardiging
gewekt waarbij 't bewustzijn van vaderlandsliefde misschien voor 't eerst onder
duidelijke vorm in hun geest is komen te staan. We mogen ons niet te gauw een
oordeel vormen over de menigte en algemene gevolgtrekkingen besluiten uit de feiten
die rondom ons gebeuren. De verrassingen die we opdoen in ons eigen gemoed,
ondervinden wij ook bij de mensen in onze omgeving, - het ligt maar aan het toeval
van de ontmoetingen. Met een enkel woord soms tekent zich een gemoedstoestand
en ik heb al enkele keren iets kunnen opvangen dat mij een stichtende openbaring is
geweest. In oorlogstijd wordt alles in de mens omgeroerd en men ziet de hele slechte
driften, maar ook de beste, de verhevenste gevoelens van hoge menselijkheid naar
boven komen, - de middelmatige braafheid is uitgeschakeld. Zo heb ik in de laatste
dagen bijzonderlijk, kunnen merken dat er, buiten de verontwaardiging om geleden
schade of onrecht, - buiten de angst en het lijden om persoonlijk verlies van
nabestaanden die als slachtoffer van de oorlog vielen, er een gevoel ontstaat van
hoger en breder medelijden, waar het eigenbelang of persoonlijk nadeel niet
inbegrepen is. Diep in het gemoed van de simpelste1 buitenmens ligt er iets verscholen
dat maar uitzonderlijk aan 't oppervlak van zijn wezen komt omdat hij de middels
mist om het gevoel in woorden te beelden. 't Geen bij ons in abstracte begrippen een
vastomschreven vorm heeft, met een gekende waarde en betekenis, blijft bij die
mensen een binnenwaartse aandrang die door de buitenwaartse2 omstandigheden
ontstaat en waaraan zij toegeven zonder te vragen vanwaar het komt. Zo heb ik nu
onlangs meer dan eens kunnen nagaan dat bij landse mensen, het begrip ‘vaderland’
zich vastzet en samentrekt op de persoon van de koning en dat de ‘Vaderlandsliefde’
zich bij hen voordoet onder de vorm van een menselijk gevoel van medelijden om
de rampspoed waarin het koninklijke echtpaar gevallen is. Zij halen er niet alleen
troost en sterkte uit
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om hun eigen lijden en ongeluk te dragen, maar dat medelijden zet zich om in ware
en diepgevoelde liefde voor het vorstenhuis; - van de koning spreken de mensen als
van een held en van de koningin als van een heilige.
Wat er bij ons volk nooit uit te krijgen zijn zal en door de oorlog eerder verscherpt
schijnt dan verflauwd, 't is de spotlust en de geestigheid. De kluchten die alle dagen
uitgevonden en voortverteld worden zijn niet bij te houden en alle ernstige of
droefgeestige gesprekken worden doorgaans door zulk een spreuk of vertelsel
gesloten.
Het rijtuig is nog maar pas voorbij, daar komen drie Duitse soldaten te peerd en
zij dragen een witte band aan de arm, waarop de letters: M.P. gedrukt staan. In 't
begin dachten de mensen dat het legerdokters waren met een rode-kruisband, doch
zij moesten hun misgreep algauw ondervinden, want het zijn juist die soldaten die
de rekwisitie1 doen van peerden, koeien, hooi en strooi.
- Daar zal weeral iets te leveren vallen aan de Duits! roept de knape naar de boever2
en alletwee3 staan ze uit te zien alwaar4 de ruiters ergens een hofstede5 zullen oprijden.
- Weet je gij wat die letters: M.P. willen zeggen? vraagt de knape. De boever
schudt van neen, en dan roept de andere al wat hij kan: ‘Die M.P. dat wil zeggen:
Mogen Pakken.’ Voortijds mochten al de Duitse soldaten... pakken, maar nu zijn 't
alleen nog deze die de witte band aan hun arm dragen met die twee letters erop.

28 januari 1915.
Ik had er reeds een ronk6 van gehoord, en nu heb ik het stuk in handen gekregen, het is een herdelijke brief van cardinaal aartsbisschop Mercier.7 Een historisch
document dat wel enige opschudding zal verwekken. Het is wat overladen met teksten
en krijgt daardoor enigszins het uitzicht van grootsprakigheid,
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rekwisitie: opeising
boever: stalknecht
alletwee: beide
alwaar: waar
hofstede: hoeve
ronk: onderhands verspreid gerucht
de kerstboodschap 1914 van kardinaal D.J. Mercier Patriotisme et Endurance werd in diverse
uitgaven verspreid, ook in Nederlandse vertaling: Over Vaderlandsliefde en Standvastigheid
en verwekte grote opschudding over gans de wereld
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maar komt er bij zulke plechtige omstandigheid niet wat rethotiek bij te pas en is de
stijl van zulk een stuk niet in overeenstemming met het onderwerp? Een kapitaal
epistel in elk geval en een stoute uiting van de kerkvoogd om zo onbeschroomd een
mening aan de christene gemeente bekend te maken... De aartsbisschop komt op zijn
man af, zonder vrees of flauwe bewimpeling en 't is wel de eerste maal sedert we
onder Duits bewind staan, dat er in 't openbaar een stem opgaat om er ons aan te
herinneren dat we Belgen zijn en Belgen blijven, niettegenstaande het geweld ons
aangedaan. Hij is de enigste tot hiertoe die de dingen bij hun naam noemt en luidop
onderscheid maakt en zegt wat er recht is en onrecht. Hij haalt het contract aan waarbij
de onafhankelijkheid van België door de mogendheden gewaarborgd werd en zegt:
‘...que la Belgique s'était engagée d'honneur à défendre son indépendance: elle a tenu
parole. Les autres Puissances s'étaient engagées à respecter et à protéger la neutralité
Belge: l'Allemagne a violé son serment, l'Angleterre y est fidèle. Voilà les faits.’ Dat
is categoriek gesproken. Verder neemt hij de toestanden gelijk ze zijn en treedt op
als boeteprediker en als vertrooster. In 't ene heeft hij iets van de plechtigheid in de
stem waarmede Jonas tot de Ninivieten optrok, en in 't andere, iets van
Johannes-de-Doper, die de blijde boodschap komt verkondigen. Merkwaardig is zijn
betoog over het begrip vaderlandsliefde in betrek1 met de godsdienst. Met een echt
middeleeuwse openhartigheid klaagt hij de bandeloosheid aan en het weeldevertoon
van deze tijd en hij zwicht zelfs niet de misbruiken aan te halen die tot bij de priesters
doorgedrongen waren. - ‘Et nous religieux, prêtres, évêques, nous surtout, dont la
sublime mission est de traduire dans notre vie, plus encore que dans nos discours,
l'évangile du Christ, nous donnions-nous assez le droit de redire à notre peuple la
parole de l'apôtre des nations: “Copiez votre vie sur la mienne, comme la mienne est
copiée sur celle du Christ.” Nous travaillions, oui; nous priions, oui encore; mais
c'est trop peu. Nous sommes, par devoir d'état, les expiateurs publics des péchés du
monde. Or, qu'est-ce qui dominait dans notre vie, le bien-être bourgeois, ou
l'expiation?’ En hij haalt de bekentenis aan van een priester, die door de
omstandigheden
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tot armoede gebracht, hem verklaard heeft: ‘Je vis maintenant comme je voudrais
avoir vécu toujours.’
Als uiterste vermaning komt er dan nog bij: ‘... que personne ne dépérisse, sans
que vous ne dépérissiez; que personne ne tombe sans que vous vous sentiez
vous-même tout en feu.’ De priesters die zonder reden aan 't lopen zijn gegaan en
hun parochianen in de steek lieten, kunnen erover nadenken. 't Geen hij zegt
aangaande onze houding tegenover de overweldiger schijnt wel overwogen, maar
stout uitgesproken. - ‘Ce pouvoir n'est pas une autorité légitime. Et dès lors, dans
l'intime de votre âme, vous ne lui devez ni estime, ni attachement, ni obéissance.’
En opdat wij echter geen dwaasheden zouden begaan, voegt hij erbij: ‘Ne faisons
pas consister le courage dans la bravade, ni la bravoure dans l'agitation.’ Ik heb hier
geen oordeel uit te spreken over de ‘geste’1 van cardinaal Mercier en wil ook niet
nagaan hoever zijn moed op rekening te brengen is van zijn immuniteit als kerkvoogd;
ik neem alleen in beschouwing, het uitwerksel dat zijn brief maken moet op de
bevolking en dàt is zeker: als we maar wat meer brieven gekregen hadden van onze
geestelijke en burgerlijke overheid, als ons op een vranke2 toon en onbeschroomd
de waarheid van de toestand werd voorgehouden, hoeveel steviger zouden de mensen
in hun overtuiging staan! Jammer dat die brief van aartsbisschop Mercier een steek
onder water bevat aan 't adres van de Vlamingen, iets dat er allerminst bij te pas
komt, nu er godsvrede heerst over die zaken.3
Men zou gaan denken dat de Duitsers nog altijd 's keizers naamfeest aan 't vieren
zijn. Dat er niet meer geschoten wordt, wekt de nieuwsgierigheid en de onrust bij de
mensen - zodanig zijn we aan 't kanon gewend geworden! - Er moet iets gebeurd
zijn? en eens dat de veronderstelling er is, wordt er gauw iets op gevonden. Er zouden
namelijk niet minder dan 40.000 Duitse soldaten versmoord4 zijn rond Ieper; de
Engelsen hadden zich achteruitgetrokken met het inzicht de vijand erin te lokken
en...
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vrank: vrijpostig
allusie op de volgende passus: ‘Laat het ons bekennen, wij hadden behoefte aan een les in
vaderlandsliefde. Een groot getal Belgen, besteedden hun krachten, en verspeelden hun tijd
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pann! - de sluizen geopend en 't Duitse leger in 't water omtrent gelijk dat van Pharao
in de Rode Zee! Wat een argeloze ontvankelijkheid er is bij de mensen die maar
altijd wonderen willen zien gebeuren. Want wee deze die over zulk nieuws enige
twijfel durft uitspreken, - verraders en verkochten durven dat, echte vaderlanders
niet.

29 januari 1915,
Met een vriendelijk winterzonnetje en lichte vorst zijn de Duitse recruten hun loze
oorlog1 begonnen. Te St.-Lodewijk, St.-Denijs en Moen hebben ze loopgrachten
gemaakt en nu zijn er infanterieaanvallen of schietoefeningen bezig. Als we 't niet
wisten, zouden we denken dat 't geratel is van een zware kar over de straatstenen.
Het duurt heel de voormiddag en we kunnen ons nu goed voorstellen hoe het er
toegaat een uurtje van 't front. Het moet een plezier zijn voor de jongens, met zulk
heerlijk weer hun eerste proef te doen in 't oorlogsbedrijf - als 't geen er hun later te
wachten staat, helaas niet erger ware, en 't verschil tussen spel en ernst niet zo akelig
en wreed moest blijken. Een paar uur verder inderdaad is er bloed en dood mede
gemoeid, waar de oefeningen praktisch worden uitgevoerd.
Nu of nooit is 't voor ons belangrijk na te gaan 't geen de ‘prophètes du passé’ over
de oorlog gedacht en geschreven hebben. Bij Jules Huret2 vind ik het volgende: ‘La
guerre ne sera pas navale... Comment, en France ne voit-on pas le jeu si clair de
l'Angleterre? Les Anglais, c'est historique, n'ont jamais eu qu'un mobile: leur intérêt
personnel, immédiat ou lointain. En ce moment, ils tâtent le terrain pour savoir
jusqu'où ils peuvent aller avec nous, jusqu'où ils pourront nous engager à leur suite.
Car eux, qu'est-ce qu'ils risquent, à être belliqueux? Ils n'ont pas de service obligatoire,
et leur marine est la plus forte. La France, elle risque tout. Il nous paraît, à nous, que
nous ne risquons pas autant. l'Allemagne a une confiance sou-riante en son armée.
Elle est sûre de la victoire. Et nous sommes 62 millions d'hommes... Quel effroyable
malheur si la guerre éclatait... Même si on veut ignorer quel sera le vainqueur.
Cinquante milliards de perdus, plus peut-être, des centaines de
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loze oorlog: schijnoorlog, legeroefening
Rhin et Westphalie één van de enquêtes van de Franse journalist Jules Huret (1864-1915)
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milliers d'hommes tués de chaque côté, et, quoi qu'il arrive, la ruine... Des millions
d'éfforts à reprendre, comme si un cheval avait, en passant, écrasé de son sabot stupide
un travail de fourmillière qui durerait depuis cinquante ans.’

30 januari 1915.
Aan al wie enige tijd in gedwongen afzondering van de wereld leven moet, zou ik
aanraden in zijn ballingschap of eenzaamheid Thoreau's ‘Walden or Life in the
Woods’ mede te nemen.1 't Lezen van dat boek zal hem enige aangename en sterkende
uren bijbrengen. Dat is nu een moderne, of liever een wetenschappelijke Robinson2
en veel meer dan kinderlektuur... een diep en gezond onderzoek van de innerlijke
waardeverhoudingen van het leven.
Vanavond, met volle maan herneemt het geschut; - we konden anders de stilte
moeilijk gewend worden - het geleek iets abnormaals - iets dat ons ontbrak, alhoewel
niemand nog gereed3 is te verwachten dat er grote veranderingen uit zullen
voortkomen. Want zelfs onze smid, die nu al maanden voorspelt: dat we nu vast en
zeker een kwade week zullen krijgen, schudt het hoofd en zegt met een wijsgerig
gebaar: ‘Ik trek me de oorlog niet meer aan.’ Wat een verschil ook bij in 't begin toen
de gebeurtenissen holderdebolder4 over ons heen rolden, - nu horen we nog enkel
het geschut en wat leugens...
Met 't schoon weer was ik vandaag uitgezet5 naar Kaster, waar al niet meer te
vernemen is dan hier. In 't terugkeren echter krijg ik het voorgevoel dat er mij bij 't
thuiskomen een verrassing te wachten staat. Wat het wel mag zijn? Nu ga ik maar
aan 't veronderstellen en zoeken; - de onverwachte overkomst van mijn broer uit
Brugge?... een vriend uit Antwerpen wellicht of uit Brussel? Wie weet, misschien
een uit Limburg!... Mijn veronderstelling werd achterna6 iets als een overtuiging en
ik verhaastte de stap om gauwer thuis te zijn en... niet langer op mij te laten wachten.
Er zijn in mijn afwezigheid drie heren

1
2
3
4
5
6

Henry Thoreau (1817-1862) publiceerde zijn meesterwerk Walden or life in the Woods in
1854. Daarin propageert hij de terugkeer naar de natuur en het passief verzet tegen de overheid
Robinson Crusoe
gereed: bereid
holderdebolder: hals over kop
uitzetten: op reis gaan
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geweest en hebben een brief afgegeven uit Amsterdam - nieuws dus van vrouw en
kinderen! Toch een gebeurtenis en beter dan 't geen ik verwacht had! Het omslag is
vuil en ziet er versleten uit - wie weet door hoeveel handen en op welke mosselkarren
hij de reis naar hier heeft afgelegd? Zes bladzijden geschrift nog... maar helaas, met
één oogslag is àl de kostelijkheid eraf en mijn vreugde in ontgoocheling veranderd
-: de brief is gedagtekend van 6 november! een volle maand dus vóór mijn bezoek
in Amsterdam. 't Is weeral een van die menigvuldige brieven die maar
goed-kome-'t-uit1 geschreven werden en op Gods genade meegegeven met de eerste
de beste gelegenheid.
Dat voorval wekt in mij ineens het onweerstaanbaar verlangen van het weerzien
en meteen wordt het stellig besluit genomen om, kost wat kost, opnieuw de reis te
wagen.

31 januari 1915.
In de vroegmis is er voor 't eerst geen licht meer in de kerk en de mensen lopen de
stoelen omver om op hun plaats te komen. Wat zal dat worden als de oorlog nog lang
duren moet? Ik denk eraan hoe het eruit zien zal als er eens wat gaat ontbreken om
kaarsen te maken en er mis zal gezongen worden zonder licht op het altaar en zonder
wierook...
Een akelig vervelende zondag, met drijfsneeuw2 en wind en kanongebrom. Men
krijgt er het gevoel verbannen te zijn in de eindeloze steppen van Rusland. Futloos
en lusteloos ronddraaien in een kamer, als een peerd in een molen. Geen mens gezien
en na die wanhopig lange dag, de avond die valt als een andere eindeloosheid.
Op 't dorp ziet het er al even treurig uit en de zeldzame mensen die nog in de
herberg komen, praten maar over 't laatste nieuws van de oorlog met de gemeenstige3
overtuiging dat het zal helpen als ze alles geloven wat er verteld wordt.
't Is wonder om nagaan hoeveel nieuwe woorden er met de oorlog in 't gesprek
van de buitenmensen bijgekomen zijn en wat er geradbraakt wordt. Sommige namen
van steden zijn bijzonder mondsgemeen geworden; maar wie zal er mij verklaren
waarom de namen die men alle dagen in de dagbladen
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goed kome 't uit: op goed geluk
drijfsneeuw: driftsneeuw
gemeenstige: gemeende, ernstige
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gedrukt ziet staan, altijd op dezelfde wijze verkeerd uitgesproken worden? Er zijn
sommige klanken die in de mond van ongeschoolde lieden weerbarstig blijven en
een woord, waarvan men de zin niet begrijpt, tracht men altijd op zulke manier te
verminken tot er een betekenis uit te halen is. Zo wordt Maubeuge onveranderlijk
Mabeuze uitgesproken; mitrailleuse wordt matrieuze; shrapnell, scherpereel; zeppelin:
zeepelink; obussen worden globussen en granaten, gernaten. Hoe er met de namen
van sommige Russische en Turkse steden omgesprongen wordt, is niet weer te geven,
daar begint de chaos.
't Geen nog altijd beweerd wordt 't is dat er op de naamdag van de keizer vreselijke
verliezen ondergaan werden door de Duitsers en men spreekt van niet minder dan
60.000 die zouden verdronken zijn in de IJzer! Wat er ook van zij, voor ons mensen
is het meer dan natuurlijk dat Fransen en Engelsen die dag hun best moeten gedaan
hebben om het de Duitsers lastig te maken.
Nooit minder dan nu had ik me aan een bezoek verwacht; - het lijkt bijna op een
romantische verrassing als men in de avond aan de deur hoort kloppen en een
onbekende stem vraagt om binnengelaten te worden. Vriend of booswicht om 't even,
al ware 't de duivel - nu zijn alle ‘gebeurtenissen’ welkom, en men opent zonder
aleens1 aan gevaar of mogelijke aanvallen te denken.
Het is een vriend uit Kortrijk op weg naar Oudenaarde. De man brengt me de
mare2 dat zijn zoon in 't leger gesneuveld is en hij reikt me een pakje brieven: ‘'t
enige wat er mij van hem overblijft! Ge zult ze toch goed zorg dragen, newaar3?’ We
praten nog wat over die beste, goede jongen die ik zo wel heb gekend en daarna
vertrekt de man door de duisternis, op weg naar Oudenaarde. Het pakje brieven houd
ik hier als een relikwie tot hij terugkeert.4 Ik aarzel nog het aan te raken en blijf maar
mijmeren over die jongen die, o God toch, zo vrij en onbekommerd van 't leven
genoot tot die fatale gebeurtenis over ons land viel en hem in de rangen riep omdat
een ander
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aleens: zelfs, niet eens
mare: bericht
newaar: nietwaar
Wij vonden ze terug op het Lijsternest, bij het oorlogsdagboek. Het zijn zes brieven van
‘Albert’ aan zijn ‘Beminde Ouders, Broers en Zusters’ gedateerd tussen 5 en 24 augustus
1914
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fatale toeval hem enige jaren geleden, in de loting een slecht nummer deed trekken.
Wij zijn nu zo ver gekomen dat een ambtelijke mededeling, waarbij bekend
gemaakt wordt dat er een duizend soldaten in een slag gesneuveld zijn, ons koud
laat; - we beschouwen in die anonieme menigte slachtoffers alleen nog de kans van
winst of verlies voor de vijand, - maar als er onder die duizend maar één enkele is
die we met naam kennen, krijgt de gebeurtenis voor ons een heel andere betekenis.
Ons hart is verweerd geworden door de gewoonte aan onmenselijkheid en ons
gevoelen verstompte door al te veel ijselijkheden; er blijft niets meer tenzij een
algemene verontwaardiging, een gevoel van schaamte en een vaag medelijden voor
de massa slachtoffers, - maar de naam van een vriend of bekende in de lijst, brengt
ons ineens weer de ontroering in 't gemoed, een schok door heel het gestel, als bij
iets uitzonderlijks, waarvan we niet bekomen kunnen; als van een slag die ons
persoonlijk treft en de deernis wekt; als bij een onrecht dat ons werd aangedaan of
een onherstelbaar verlies, dat we lange tijd betreuren zullen.
In dat monsterachtige ding dat oorlog heet, en waar de maatstaf en verhouding
van alles wat menselijk is, verloren gaat en omwenteld wordt, zodat geen gedacht
of inzicht er indringen kan om na te gaan of te doorgronden hoe dat helse organisme
ineenzit en leeft, blijft er ons tenminste één middel waarbij men de ziels- en
gemoedstoestanden van de enkeling kan nagaan en dat geschiedt door brieven van
soldaten. Ik bedoel niet de uitlating van oorlogscorrespondenten, dagboeken van
vakmannen, nota's van gezanten en attachés, maar wel de eenvoudige brieven van
de piot1, met potlood geschreven op een hoek van de ransel en waar het papier al de
tekenen draagt van de omstandigheden en het midden waar het gebruikt werd; brieven die de spontane uiting weergeven van een hart dat voldoet aan de nood om
zijn gevoel uit te storten, om ouders, broeders en zusters gerust te stellen... en moed
in te spreken. Ik kan me best voorstellen wat al wonderlijke dingen er zullen aan de
dag komen uit die ongekunstelde brieven; laat er maar geen verloren gaan! Wat een
belangrijk materiaal tot de studie van het menselijke gevoel in de opperste
ontroeringen van het leven

1

piot: infanterist
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opgedaan. Jongens die nooit een pen in de hand hebben genomen tenzij misschien
om een banale minnebrief te schrijven, en er nooit aan dachten hun gevoelens in
woorden te brengen en in zinsneden te ver-beelden, staan daar nu met gespannen
zenuwen, vol van de hevigste aandoeningen, waar de natuur, de driften, het gemoed
altenegader1, als in een gewar van scheldende stemmen dooreenwoelen en elk hun
recht en begeerte eisen en van de opperste hoogte tot de diepste afgronden beurtelings
neerstorten en weer opstuiven; - en in hun heerlijke argeloosheid pennen ze die
sublieme of afgrijselijke dingen neer, dezelfde woorden waarmede zij de gewoonste
dingen plachten te zeggen.
De brieven die ik daar zoëven gelezen heb, geven op een uitstekende maar sobere
wijze de gemoedstoestand weer van de jongen die ze neer geschreven heeft, - een
Vlaamse jongen die, zonder phrazen, zonder aanstellerij of bijbedoeling, eenvoudig
en blijgezind zijn plicht doet en argwaan noch vrees heeft gekend. Ik denk niet dat
hij er ooit aan gedacht heeft een heldendaad te begaan en voorzeker is hij gestorven
in de overtuiging dat het eenvoudig zo moest en niet anders kon, zonder andere
bijgedachte. 't Is met innige piéteit dat ik die brieven hier overschrijf. In deze tijden
waarin ons zoveel ontvalt en de smeerlapperij opkomt als een vloed, is er wel reden
de goede dingen dubbel te waarderen opdat iedereen er troost en sterkte in vinde.
Waver de 5-8-14
Beminde Ouders, Broeders en Zusters,
Ik kan u niet vergeten, daarom schrijf ik u weer enige woorden toe. Gij zijt misschien
allen verlegen2 over mij maar stelt u gerust in mij, ik ben nog altijd goed en gezond,
wat ik van u ook verlang te weten. Beminde Ouders gij hebt misschien ook horen
zeggen of gelezen dat de Duitsers hier in het land gekomen zijn maar hier zijn ze
niet welgekomen, telkenmale zijn ze achteruitgedreven, de bruggen van de Maas
zijn gesprongen en vele Duitsers zijn meegesprongen, 't is daarom Beminde Ouders
dat ik u met zekerheid mag gerust stellen te meer nog dat we heel goed zijn behandeld
als kinderen van
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altenegader: alles samen
verlegen: ongerust
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de huize; zij weten niet waarmede ons voldoen, de burgers delen bier, brood,
pain-d'épice1 en nog veel andere dingen om ons moed te geven en toch ontbreekt er
geen, allen hebben er om ter meest. Beminde Ouders 't is daarom, stelt u gerust in
mij het ogenblik zal wel komen dat wij moeten te strijde trekken maar ik zal mij
verdedigen, wij zullen ons verdedigen tot dat we mogen roepen dat wij onze koning
ons vaderland onze Ouders, broers en zusters, vrienden en kennissen bevrijd hebben
uit de handen van de barbaren die hier zouden willen komen voor ons te martelen,
neen dat willen we niet, als de soldaten, Fransen en Engelsen, ons komen versterken,
Engeland geeft nog de tijd aan de Duits om tegen woensdag om twaalf uur uit ons
land te zijn of anders hij komt met zijn vloot om hem zijn weg te tonen. Beminde
Ouders het is te verstaan door de duur dat het kleine België hem zou moeten geven2,
maar de gevechten die zij hebben moeten leveren zijn tot nu toe met de beste uitslag
bekroond, vele Duitsers zijn gevangen genomen tot zelfs officieren en die verklaren
zelf dat de Duitsers ten alle kante achteruit geslagen worden. Wat de 6de divisie
aangaat Beminde Ouders die vechten nog niet maar zijn altijd gereed om op het eerste
bevel dat gegeven wordt te vertrekken, wij zijn hier te Waver in afwachting, houden
hetzelfde woord en zullen tevreden zijn zegevierend naar onze streken te mogen
weerkeren om onze familie te mogen groeten en om groots3 te zijn over onze daden.
Beminde Ouders verhaast u enige woorden weer te schrijven naar het adres dat ik u
hier opgeef.
A... B...4
1ste Regiment Carabiniers
111ste Bataillon 1ste compagnie
6de Division d'Armée.
Belgique.
Ik denk wel dat het zal terecht komen maar zwicht u5 van geld er in te steken want
ik weet niet of ik het zou kunnen ontvangen nu zend ik deze brief zonder zegel, laat
mij weten of gij hebt moeten betalen; indien het is dat gij hebt moeten betalen steekt
er 2 of 3 timbers6 in want ik kan er moeilijk aan
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pain-d'épice: peperkoek
hem... geven: zich overgeven
groots: fier
in de oorspronkelijke brief: Albert Vandenbroucke
zwicht u: hoed er u voor
timbers: postzegels
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geraken. Beminde Ouders doet dat ik vraag als het u belieft, want zenuwachtig verlang
ik enige woorden te weten van u. Doet ook de complimenten1 aan gans de familie
en stuurt hun een goede dag van mijn part alsook aan Zozema die misschien zal
verlangen te weten hoe het gaat. Beminde Ouders wat ik ook verlang te weten of het
waar is dat de klassen van 14 en 15 moeten binnenkomen en hoe dat het zit met
Gusten.
Beminde Ouders ik sluit mijn brief en ik verhoop wel dat gij zult doen wat ik vraag
g e e n g e l d (maar nieuws) en aanveerd allen de beste groeten van
uwe verkleefde zoon en
broeder2
A...
Schept moed Beminde Ouders broers en zusters zoals ik, en na korte tijd kom ik
in uw midden met grote vreugde voor ons allen
LEVE ONS VADERLAND LEVE BELGIË LEVE DE KONING!
Zondag 8-8-14
Beminde Ouders, Broers en Zusters,
Wat ben ik tevreden uw brief ontvangen te hebben waarin ik tenminste zie dat gij
zoveel moed hebt als ik, zelfs nog meer want ik sta er verstomd van dat Marietje
zich heeft aangegeven3 voor het Rode Kruis, ik kan geloven dat er daar zoveel zijn
als hier, het is een wonder hoe groottallig zij bij het leger toekomen en met welke
heldenmoed jong en oud, Beminde Ouders, daarvan4 zal ik zwijgen maar ik zal u
enige geschiedenissen aanhalen, men zegt dikwijls het is een held maar ik mag er u
al twee noemen die in de slag geweest zijn en die ons verhaald hebben wat ik u hier
zal voorschrijven. Een zekere soldaat van het 14de ligne5 is met een zekere
krachtinspanning door de rangen van de Duitsers gedrongen hij doodt er vier Duitsers
en komt ongedeerd al lachende weer naar zijn rangen terug. Beminde Ouders ik heb
wel bloed in mijn lijf maar toch ware
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de complimenten doen: groeten doen
zoon en broeder: bijgevoegd door Streuvels
aangegeven: aangemeld
in de oorspronkelijke brief: daarom
ligne: linieregiment
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het nog te warm1 om zo een stoutmoedige daad te begaan. Nu een andere, een
caribinier cyclist die ook in de oorlog geweest is vertelt ons dat het wreed is om te
zien, men ziet er zijn kameraden vallen zoals de blaars2 van de bomen, maar langs
de andere kant vallen ze zo zeer3 als het koorn dat men afmaait, tegen4 één Belg die
valt, vallen er tien van de vijand wat nog al kan rekenen en dat alles geeft ons moed.
Maar een ander geval dat hij vertelt had stenen herten doen breken, hij was met de
1ste chasseurs mitrailleurs; na een schone slag geleverd te hebben mieken zij een
assaut5 en doordien6 dat de officieren aan de kop zijn wierd zijn kommandant door
twee kogels in het hert getroffen en gedood maar dat loog7 toch aan die officier niet
om de Duitsers nog verder te doen vluchten, maar nu na een korte poos herbegon
het spel en deze waarvan ik spreek wierd met enige officieren gevangen, maar de
Duits zijn sloten niet vast genoeg kunnende sluiten voor een Belg, zijn ze er weer
van onder getrokken zonder wapens onder het vuur van de strijders, hij is weer naar
de depôt8 getrokken achter9 wapens en kleers10 en is weer in onze rangen gekomen
gereed om tegen de vijand op te trekken, men kan het schoon11 zien dat hij in de slag
geweest is want zijn rechter wijsvinger ziet blauw van de haan over te trekken, toen
de Major ons de man presenteerde, weende hij als een kind, omhelsde hem en
moedigde ons aan om te doen als deze die ons kwam vervoegen; met het horen van
deze heldhaftige daad begon het ons te embêteren12 nog langer te blijven, en allen
wilden spoedig vertrekken, om de vijand in te vliegen, maar onze meesters die daar
zijn en die er meer verstand van hebben dan wij, wisten ons goed aan de hand te
houden om ons te laten vertrekken als het nodig is. Nu een andere zaak, een Brusselaar
waarvan zijn zoon bij ons in de compagnie is, is zijn zoon komen vervoegen om te
willen een exempel13 geven van moed; hij heeft vroeger gediend bij de carabiniers
en nu is hij weer gekomen als sergeant bij zijn zoon, hij telt 48 jaar en men zou
zeggen het is nog een van
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warm: tegengesteld van koelbloedig
blaars: bladeren
zeer: snel
tegen: voor
assaut: aanval
doordien: doordat, aangezien
loog: lag
depôt: magazijn
achter: om
kleers: klederen
schoon: goed
embêteren: vervelen
exempel: voorbeeld
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de jongeren door zijn courage1 die hij toont te hebben. Vader, ik wil daarom niet
zeggen dat gij het moet doen want gij zijt veel te nodig thuis. En nu, Beminde Ouders,
toen we in Waver waren moesten we op schildwacht staan, een man die op zijn post
was zag een officier aankomen deed hem arrêteren2 en vroeg het ordewoord, maar
de officier kende het niet; deze bleef staan, en een tweede kwam aan maar deze kende
het wel, en weet ge wie die officieren waren? ik zal ze u noemen, het was de koning
Albert die het ordewoord gebaarde3 niet te -weten en de luitenant Generaal Lelantonois
die het wist, ge kunt nu wel denken, Beminde Ouders, hoe de soldaat verbaast stond
te zien als hij dat vernam. Beminde Ouders, tot nu toe gaan we van het een op het
ander, zelfs weet ik niet waar we zitten, en nog ik mag het niet zeggen want de
voorzichtigheid is de moeder van de porseleinewinkel, zwichten4 wij ons voor de
Duitsers die hier zo veeltallig onbekend rondlopen, maar als ge schrijft nog hetzelfde
adres, het komt goed toe, steekt er ook geen kaarten meer in, ik schrijf liever een
brief, wat ik u nog moet laten weten is dat de Duitse soldaten die gevangen werden
zeggen dat de Belgen geen soldaten zijn maar echte leeuwen dat weten we al lang
dat is geen nieuws niet meer.
Beminde Ouders, meer kan ik u niet schrijven maar aanveerd de beste groeten van
uw zoon en broeder
A...
Vergeet mij niet ik zal u ook niet vergeten.
de 13-8-14
Beminde Ouders, Broers en Zusters,
Nog eens zend ik u enige woorden om u te laten weten, dat ik nog altijd even gezond
en goed ben, ik moet wel veel t'joo-len5 van het een op het ander met de hoop6, maar
dat doet me toch niet. Beminde Ouders, nu zal het misschien niet lang meer duren
eer dat we aan de slag liggen daarom zend ik u hier een adres om in geval dat ik u
niets meer liet weten en indien gij nog iets zou willen weten7 van mij schrijft naar
het adres

1
2
3
4
5
6
7

courage: moed
arrêteren: aanhouden
gebaren: doen alsof
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A... B...1
1ste Regiment Carabiniers
111ste Bon. 1ste Compagnie 6de Divis. d'Armée.
Inspection Général du service de santé.
Gij hebt maar te vragen naar de soldaat A... B... No. de la matricule2..., en ge zult
volkomen inlichtingen bekomen. Beminde Ouders, ik stel mij tevreden u dat te laten
weten, 't is niet veel maar later meer.
Aanveerd allen de beste groeten van uw moedige zoon en broeder
A...
Wel verstaan in geval ik u niets meer liet weten.
Zondag de 15-8-14
Beminde Ouders, Broeders en Zusters,
Aangezien gij mij vraagt omdat ik u enige regelen zou schrijven om u gerust te stellen,
verhaast ik mij het te doen want het is tijd. Misschien heb ik nu voor enige tijd toch
voor enige dagen de occasie3 niet meer want we zitten hier maar een half uur van de
vijand hem af te wachten, wij waren zo gerust in een dorpje en wij hebben4 er gestoord
geweest op ons nest door een vlieger, die een onrustig uur heeft beleefd, want er
waren er vele die er naar schoten zonder hem te treffen maar de bewegingen die hij
miek in de lucht, het was ongelooflijk en dank aan zijn schone tuimelaren5 die hij
miek kost6 hij onmogelijk gepast7 worden hij trok er vanonder en wij hebben er 's
anderendaags ook moeten van door trekken want wij hadden zeker mogen verwachten
dat hij de eieren uit ons nest had geroofd zonder tegenstand te moeten doen maar
neen daar is hij niet in gelukt, om voor ons 10 kilometers af te leggen op een uur
daarvoor8 zijn wij capabel9 wij hebben het nog gedaan, en nu hebben wij het nog
eens beproefd om de Albos10 (Duits) zijn weg te versperren en hem te tonen alwaar
zijn weg is. Beminde Ouders, ik schrijf u alle dagen maar ge moet verstaan dat er

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

in de oorspronkelijke brief: Alb. Vanden Broucke
no de la matricule: stamnummer, in de oorspronkelijke brief bijgevoegd: 58715
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vele verloren gaan door de eeuwige veelte1 van de soldaten, ook vraagt ge mij of dat
gij mij niet zou kunnen helpen met het een of het ander, tot nu toe heb ik nog niets
nodig, geld heb ik genoeg want wij trekken alle dagen 30 centiemen solde2, eten heb
ik ook genoeg, moest de vijand weten wat er al in onze zak zit hij zou wel zijn lipke
lekken: vlees in overvloed, een halve kilo suiker, koekskes van enige jaren oud; dat
de Duitser maar tanden had gelijk de Vlaamse leeuwen hij zoude wel kunnen
knabbelen, ge ziet, Beste Ouders, dat ik tot nu toe nog niets nodig heb, zelf zou ik
de Albos nog kunnen helpen met een ferme siek3 tabak wel te verstaan als ze
geknabbeld is, tot nu toe is er nog niet veel meer geweest dan ik u al geschreven heb
anders niet of dat wij nu juist aan bosmans4 gelijken: lang haar, lange baard, binnen
in de buik goed gevuld dat is het bijzonderste. Beminde Ouders, gij schrijft mij zo
dikwijls over Mr. Jozef doet hem een goede dag van mijnen t'wege ook aan vader
Gust de oude C...5 misschien als ik het geluk heb nog te mogen schrijven zal ik het
wel weten wat de C...6 uitgezet7 hebben, zeg hem ook dat ik op de eerste lijn lig en
dat ik mijn best zal doen mij zo goed mogelijk te verdedigen en trachten ere te halen
over mijn regiment dat nu al lang goed gekend is. Vader gij hebt de honden zien
werken maar moest gij het nu zien, ge zoudt er nog van verwonderd staan het is als
of zij het wisten dat het nu voor goed is dat zij te doen hebben; geen een blaft, zelfs
kruipen ze vooruit op hun buik om niet gezien te worden gelijk de soldaten, al wat
ze vragen is wat water om niet te hard te moeten blazen. Ook de politiehonden zijn
in dienst alsmede de honden van het Rode Kruis, die zoeken de bossen af en trachten
de vijand te vangen want hun meesters hebben hun goed weten te leren hoe de reuk
is van een bloeddorstige Pruis men zou zeggen t'is onmogelijk maar 't is toch waar.
Beminde Ouders, nu sluit ik mijn brief en in de hoop van een goede uitslag8 groet ik
u allen vriendelijk.
Uw zoon en broeder
A...
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veelte: hoeveelheid
solde: soldij
siek: tabakspruim
bosmans: bosbewoners (correctie van Streuvels voor Bohemers in de oorspronkelijke brief)
in de oorspronkelijke brief: Carapat
in de oorspronkelijke brief: carapatten
uitzetten: verrichten
uitslag: afloop
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donderdag 20-8-14
Beminde Ouders,
Gisteren, woensdag de tijd niet gehad hebbende u enige regelen te schrijven neem
ik nu binst mijn rust de gelegenheid u enige woorden toe te sturen. Ik ben nog altijd
goed maar straf1 moe, gij weet dat wij de Duitse verjaagd hebben te Jodoigne, hewel
nu zijn de Fransen in onze plaats gekomen en wij zijn er van afgetrokken naar Boom
na dinsdag 14 uren gemarcheerd te hebben, woensdag negen uren en nu donderdag,
en t'en is nog maar zeven en half van de morgen, en wij zijn al reeds op weg van 12
uur van de nacht; ge ziet van hier dat wij nog niet veel geslapen of gerust hebben en
dat wij afgemat werden, nu trekken wij naar Antwerpen waar dat wij misschien wat
zullen mogen rusten en niet meer onder de blauwe hemel gelijk nu al vier dagen.
Beminde Ouders, ik heb de tijd niet om u meer te schrijven, maar verwacht u aan
meer nieuws. Weest gerust in alle geval ik ben goed al dat aan mij mankeerde was
zeer aan mijn voeten, maar ik heb een paar kousen gekocht en nu ben ik wederom
goed.
Beminde Ouders, nog vijf minuten en wij zijn misschien weer weg in de omstreken
van Antwerpen; indien ik daar tijd heb schrijf ik u daar nog.
Aanveerd Beminde Ouders broers en zusters de beste groeten van uw zoon en
broeder2
A...
maandag 24-8-14
Beminde Ouders, Broers en Zusters,
Na uw telegrammen ontvangen te hebben kom ik u enige regelen te schrijven om u
gerust te stellen.
Beminde Ouders ik had u wel gezegd dat ik alle dagen ging schrijven maar zij
hadden ons wijs gemaakt dat het geen voordeel meer was nog te schrijven doordien3
dat de post stil lag, maar ik zie dat er nog alle dagen brieven komen, daarom neem
ik nog eens de stoutigheid u enige geruststellende woorden toe te sturen. Beminde
Ouders, gij zend mij deze telegrammen
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uw zoon en broeder: bijgevoegd door Streuvels
doordien: omdat
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waarop ik geantwoord heb, dat is toch niet nodig deze nutteloze uitgaven te doen
aangezien ik u geschreven had dat ik nog altijd goed was, misschien zijn mijn laatste
brieven wel wat in traging, maar ik geloof toch dat gij ze zult ontvangen hebben.
Beminde Ouders, vooral stel u gerust in mij ik ben goed zelfs beter dan ik uit
Brussel vertrokken ben, en surtoe1 nu dat wij in verzekerde bewaring zijn kan er ons
hoegenaamd geen kwaad meer toekomen, misschien zal het voor u slechter zijn als
voor mij met dat ik hoor dat de Pruissen langs Kortrijk zullen passeren, in geval dat
dit voren viel weest zacht jegens de vreemde soldaten, het zal indien de mensen het
al wilden verstaan een groot voordeel zijn voor de Kortrijkse bevolking, want reeds
zonder enige tegenstand zouden zij zich kunnen of liever durven overgeven aan
baldadigheden, wij van onze kant hebben ons werk gedaan voor de moment nu zijn
wij in uitrusting2 tot dat de gelegenheid komt te tonen wie er baas is, maar dat kan
toch nog wat duren maar in alle geval moeten wij geen vrees meer hebben, 't is
daarom, Beminde Ouders, stel u gerust, doet die kosten niet meer aan telegrammen,
ten3 is dat niet, ik was er geheel van aangedaan4, omdat ik zag dat gij niet wist wat
doen om in gesprek te blijven met mij, maar nu weet ge waarom het wat geduurd
heeft eer dat ik schreef en nu zijt gij overtuigd dat alles wel gaat. Nog iets, Beminde
Ouders, gij zult misschien lachen en zeggen hoe is het mogelijk dat ze de Duitsers
verjaagd hebben en dat ze nu al te Kortrijk of hier of daar zitten; om u dat te doen
verstaan zou ik u moeten kunnen mondelings spreken maar vader die bij de troep
geweest is zal het wel in korte woorden begrijpen dat het onnozel zou zijn vele
slachtoffers te maken, 't is te zeggen het leger schenden vooraleer de gelegenheid
het toelaat, 't is te zeggen voor de Duitse macht gans gebroken is, volgens mijn
gedacht is het zo, maar ik wil daarom niet zeggen dat het zo zal uitvallen. In alle
geval, Beminde Ouders, broers en zusters, stel uw hertjes gerust uw zoon en broeder
is gezond en kloek en goed en stuurt u allen zijn hertelijke groeten.
A...
Dat is het laatste geweest.
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Daarna volgt het navragen, de opzoekingen, het wachten in angst, het schommelen
tussen hoop en vrees, gelijk duizenden ‘Beminde Ouders, broeders en zusters’ het
gekend en onderstaan1 hebben. Tot hun eindelijk de gruwbare zekerheid gemeld
werd: dat A..., de moedige jongen, gestorven was als een held. Te Mechelen is hij
gevallen. Hij was met zijn strijdmakkers achtergebleven om een voorgeborcht2 te
verdedigen. A... had er dekking gevonden bachten3 een muur en schoot van daar
duchtig op de vijand. Toen de aftocht bevolen werd, wilde hij er nog enige omver
schieten, en toen is een kogel hem komen treffen.
Gelijk hij het in zijn brieven aan zijn vader beloofd had, heeft A... zich ‘moedig
verdedigd’.

<april 1915>
3 april 1915.
Vandaag voor 't eerst krijg ik eindelijk een exemplaar te zien van het dagblad waarvan
het heet dat ik de medestichter en opsteller of medewerker ben- de Vlaamsche Post.4
't Is het nummer van 31 maart en voor een eerste kennismaking, is het weinig
verkwikkelijk! De poppen zijn er reeds aan 't dansen en de Vlamingen hebben weeral
eens ruzie onder elkaar. De heer Alberic Deswarte schrijft aan de heer Leo Picard
en de heer Leo Picard aan de heer Alberic Deswarte5! De twee stukken verwekken
nu juist geen vriendschappelijk geluid, er wordt aleens geschermd met hatelijkheden,
maar dat is zo erg niet, in journalistentaal heet dat immers: polemiseren! Toen
Ons-Heer op deze wereld leefde, heeft hij drie dingen veroordeeld, te weten: de
duivel, de wereld en het vlees. Als Hij er nu moest terugkeren zou hij voorzeker het
journalisme erbij veroor-
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onderstaan: doorstaan, ondergaan
voorgeborcht: voorstad
bachten: achter
De Vlaamsche Post. Algemeen dagblad voor Vlaanderen werd door de activistische
Jong-Vlaamse Beweging te Gent uitgegeven van 22 februari 1915 tot 5 mei 1916. In januari
1915 hadden zij de publicatierechten van Streuvels' oorlogsdagboek afgekocht. Zeven
afleveringen ervan verschenen in de eerste zeven nummers
Alberic Deswarte (1875-1928) advokaat en hoofdredacteur (tot 17 augustus 1915) van De
Vlaamsche Stem. Verbleef tijdens de oorlog in Nederland. Na de oorlog werd hij socialistisch
senator. Leo Picard (1888-1978) historicus, medeoprichter en hoofdredacteur (tot 2 september
1915) van De Vlaamsche Post
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delen. Al word ik er nu ook deerlijk bijgesleurd, toch zal ik me wel wachten ertussen
te komen, want met driftige mensen moet men niet redeneren en gelijk halen is een
sport waaraan ik liefst niet meedoe. Een ruzie kan men best effen zwijgen maar nooit
effen praten. Als ik mijnheer Deswarte hier bij me had, zou ik hem dit zeggen:
Mijnheer, houd u nu even stil, we zullen eens kalm de zaken beschouwen. Ik voel
lust noch behoefte om me te verrechtvaardigen tegenover u, noch tegenover de wereld.
In zake vaderlandse plicht is er dit: Elk doet 't geen hem dunkt goed te zijn. Ik voel
me Belg, Vlaming en schrijver. Deze drie dingen staan bij mij min of meer
afzonderlijk en hebben betrekkelijk weinig met elkaar te maken. Ik ben van vadersen moederszijde Belg geboren en als Belgisch burger ingeschreven, daarmede uit,
want als Vlaming heb ik bitter weinig vreugde gesmaakt aan mijn Belgische
nationaliteit. Daarmede ben ik in 't geval van alle bewuste Vlamingen die zich als
Belg verongelijkt gevoelden tegenover de Walen. Zo kwam het dat we weinig repten1
over het officiële vaderland liever dan te doen 't geen de Walen deden: spreken van
scheiding en schreeuwen van Alliance Française2! Mij, noch enig ander Vlaming
hebt gij, bij mijn weten, horen gewagen van sympathie voor Duitsland of begeerte
om bij de Duitse natie te behoren. Hoe ver en hoe stevig en zuiver ik me vaderlander
voel, daar hoef ik niemand enige rekenschap van te geven - ik houd niet van geloofsof overtuigingsbelijdenissen! - maar ik doe voorlopig ook niet mee aan 't geen nu
spontaan als uit de grond gesproten schijnt en vind het niet noodzakelijk mijn
heldenmoed en blakende vaderlandsliefde van de daken te gaan schreeuwen, zuiveruit
omdat het in de mode is en elkendeen3 het doet, - al werd ik ook door driftige
beunhazen, van ‘Trahison’ beschuldigd! Ik ben ook schrijver, mijnheer, en wel een
beetje uit de school van Flaubert, voor zover het geldt dat de persoon van de schrijver
zoveel mogelijk op de achtergrond blijven moet in zijn werk en de zaken objectief
behandelen. Volgens die princiepen heb ik mij voorgenomen op te stellen 't geen gij
noemt: het jammerlijk oorlogsdagboek. Ik zou u verzoeken
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wellicht wordt hier de integratie bij Frankrijk bedoeld en niet de culturele organisatie met
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aandachtig de inleiding en de verantwoording van dat boek te lezen, dan zult gij
inzien wat ik voorheb met een dagboek - niet een letterkundig produkt dat men
samenstelt naar een vast plan, op zijn geheel; met vooropgezette zin en gevormde
overtuiging, met vooroordelen en partijdigheid gelijk men romans maakt en
betoogschriften die men achteraf en voor de aardigheid in dagboekvorm indeelt; maar wel en wezenlijk: een dagboek in de eenvoudige zin van 't woord, waarin men
dag na dag optekent 't geen zich voordoet zonder dat men weet of raden kan wat men
morgen zal moeten aantekenen; waarin men zich laat gaan door de opgedane
indrukken, al naarvolgens de gebeurtenissen het meebrengen, - waarin men neerschrijft
openhartig wat men denkt terwijl de stemming nog levende vers het gemoed beheerst.
In 't begin en voor de oorlog had ik de twee strijdvoerende partijen zoveel en zo hard
horen beschuldigen van onwaarheid en leugentaal, dat ik bij mezelf eens de proef
wilde nemen of het wel mogelijk was, over al 't geen ik in oorlogstijd zou gewaar
worden, de waarheid en niets dan de waarheid te vertellen. Ik heb met alle weldenkend
en eerlijkvoelend mens gemeen, mijnheer Deswarte, waarheidslievend te zijn en als
buitenmens heb ik er altijd naar getracht de zin van de eenvoud te bewaren die eigen
is aan mensen die rechtstreeks in betrek1 leven met de natuur en voor wie de streken
onbekend zijn waarmede stadsmensen elkaar tekeer gaan; - bij mijn waarheidsliefde
heb ik dus nog: een hekel aan onwaarheid; de leugen maakt mij zenuwachtig en
prikkelbaar, gelijk waar ik ze ontmoet, voel ik behoefte ze aan te klagen al ware 't
bij mijn eigen volk en rasgenoten. Waar gij doelt op ‘dubbelzinnigheid’ zou ik u
verzoeken dat ding met de vinger te wijzen en als ge in dat jammerlijke
oorlogsdagboek ergens één onwaarheid aantreft, zeg het dan maar gerust en spijker
me maar aan de schandpaal. Wat betreft ‘souffler le chaud et le froid’ dàt is gelijk
gij het noement wilt. Bedoelt ge daarmede dat ik de waarheid had moeten verdraaien
en een keus doen onder de feiten die alleen in het patriotieke2 kraam te pas kwamen
en alleen dàt aanhalen wat voordelig voor ons klonk in de wereldorkaan? dat ik een
tendens-boek had moeten schrijven, iets dat kon mededingen in een nationale
prijskamp? Ik denk er niet
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aan en laat zulke dingen over aan gewetensvolle schoolmeesters die hun jaarwedde
met zulk een buitenkansje willen zien verhogen. Ik beweer nog eens dat men een
dagboek als geheel dient te beschouwen waar de feiten zijn in opgetekend naarmate
ze gebeuren, met beschouwingen die erbij gemaakt zijn te aanvaarden als komend
van iemand die eenzaam en afgezonderd van de wereld zit, als een gevangene, au
secret1, buiten de invloed van opmonterende lectuur verstoken van inlichtingen uit
het bevriende kamp. Waar gij een greep doet, mijnheer Deswarte, en iets aanhaalt
uit mijn dagboek wat u gepast schijnt om mij aan te klagen als een Duitsgezinde,
handelt gij even gemeen als de Duitser die een stuk uit mijn boek in zijn dagblad
vertaalt, er de titel van wijzigt en er alles uit weglaat wat voor zijn bewering niet
past; met deze bezwarende omstandigheid voor u, dat 't geen de Duitser mij aandoet
van een vijand komt die er weinig om maalt2 of die aanhaling mij voordeel of nadeel
berokkent, als er zijn bewering maar door gestaafd wordt: dat Duitse officieren zich
goed gedragen hebben. 't Geen gij doet, komt van een vriend en taalgenoot en dient
alleen om mij hatelijk te maken en uw ijver van socialistische vaderlandsliefde voor
de wereld tentoon te spreiden!
In goede gemoede, een vraag, mijnheer Deswarte. Wacht nu voorlopig eens van
uitspraken te doen tot gij mijn dagboek gelezen hebt op datum van 4de februari, daar
zult gij zien hoe en op welke manier en in welke omstandigheden ik ertoe besloten
heb een stuk van mijn dagboek aan de Vlaamsche Post af te staan; dat kan en zal er
misschien toe helpen een misverstand uit de weg te ruimen en vooroordeel bij u te
doen wegvallen. Dat is een eerste punt dus dat afgehandeld is. Verder: wat steekt3
er u eigenlijk tegen in dat jammerlijke dagboek? Het is een gemakkelijk wapen met
dubbelzinnigheid en flauwhertigheid4 te schermen, maar wat denkt gij, waarachtig
wel, mijnheer Deswarte,? zijn de mensen rond u, zó opgewonden dat ze 't zuiver
relaas van een gebeurtenis niet meer verdragen kunnen zonder [dat] er partijdigheid
bijgehaald wordt? Is het oprecht5 uw overtuiging dat, als6 die zeven Duitse officieren,
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die van mij inkwartiering eisten, moesten brutaal opgetreden zijn en smerige manieren
uitgehaald, dat ik het niet zou neergeschreven hebben gelijk het gebeurd was?! Ik
heb expres1 mijn vrouw en kinderen weggestuurd, mijnheer, om te vrijer te kunnen
handelen in geval ik met barbaren had moeten in aanraking komen. En als ze nu wel
fatsoenlijk waren, is dat dan zo'n grote misdaad tegen het vaderlandse gevoel, van
de eerlijke houding van de vijand te gewagen en moeten we het verzwijgen als het
integendeel als een verdienste wordt aangerekend telkens men gruweldaden mag
verkondigen?
Ik heb die officieren niet van straat in huis gehaald, ik heb er de goede niet mogen
uitkiezen - zij zijn et ongevraagd gekomen en ik heb er naderhand nog andere
gekregen - terwijl ik in Holland was - die zich niet zo fatsoenlijk gedragen hebben,
gelijk gij 't in mijn dagboek van januari zult kunnen vernemen, mijnheer Deswarte.
Inkwartiering verlenen doet niemand voor zijn plezier, geloof me, 't is een plicht
ons van' landswege opgelegd en is er iemand die beweren durft dat ik iets, maar iets
méér gedaan heb dan 't geen de hoffelijkheid toelaat tegenover de vijand die men
gedwongen huisvesting verleent, dat ze dan vooruitkomen en me aanklagen. Uit
kiesheid heb ik in mijn dagboek niet gewaagd van de honderden voorname burgers
van de streek die Duitse officieren te herbergen kregen, en waar nu in de huizen, op
de schouw, de foto's prijken met onderschriften waarbij erkentelijkheid betuigd wordt
voor goede ontvangst en vriendelijk onthaal! (Wat wilt ge, hartelijkheid en
herbergzaamheid is een nationale deugd van de Vlamingen!). Ik heb ook niet gewaagd
van de honderden Belgen - waaronder ook Walen - die van Duitse kolonels en
kapiteins, vrijbrieven en aanbevelingen gekregen hebben en getuigschriften waarbij
ze moeten gespaard blijven van alle last en opeising. Zult ge alle Belgische burgers
die de foto van een Duitse officier in hun salon tentoonstellen en al deze die zulk
een vrijbrief gebruiken, veroordelen als verraders, verkochten aan de vijand, of op
zijn zachts: flauwhartigaards2? Ik heb noch foto's van officieren, noch vrijbrieven
van Duitse overheden gevraagd noch gekregen, ik
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zal aan niemand oorlof1 vragen om fatsoenlijk te zijn tegenover iemand die zich
fatsoenlijk voordoet, is hij ook de overweldiger en de vijand en de overweldiger van
het vaderland en ik zie geen reden waarom ik die inkwartiering met een blancopagina
had moeten aangeven in mijn dagboek. Het is allemaal goed en wel te staan
schreeuwen van ginder uit2, maar hoe zoudt gij het gedaan hebben, mijnheer Deswarte,
als ge te Brussel, in uw huis inkwartiering had gekregen? Zoudt gij de officieren met
een vaderlandse redevoering in uw hoenderhok gestopt hebben om hen daar heerlijk
te kunnen uitschelden voor ‘Schweinhunde’? Wat wilt ge dan eigenlijk van ons die
hier gebleven zijn in 't overwonnen land en onder Duitse bezetting moeten leven? Ik
heb reeds de gelijkenis aangehaald die me is opgevallen bij mijn tweede bezoek aan
Holland: van de mussen die van uit de boom zitten ‘dief-dief!!’ te roepen omdat de
kater die eronder zit hen niet grijpen kan. Zolang er nog niemand uit het land was
gevlucht en alle Belgen in de angst zaten, luidde 't ordewoord voor groot en klein:
weest kalm, bedaard, verdraagzaam, geeft 't geen men u vraagt, doet 't geen men u
gebiedt! Nu, sedert de heren daar ginder hoog, in veiligheid zitten, schijnen ze niet
genoeg te hebben aan hun heerlijk, gerust leventje, bij onze gastvrije Nederlanders,
waar men niets gewaar wordt van de onaangenaamheden van de oorlog en waar men
de vijand kan ... trotseren en de vaderlandse ijver kan laten stromen zonder gevaar
in de ... cinéma3 te vliegen! Bij hun prettige keuvelpartijtjes, waar zij onder elkaar
de gezelligheid zoeken en de illusie opdoen dat ze in Brussel op café zijn, kunnen
zij zich aanstellen als helden die de verlossing van het vaderland bewerken en
voornamelijk door hun landgenoten die in de pijn4 gebleven zijn, verdacht te maken
en uit te geven5 als heulend met de vijand. 't Zou die heren eigenlijk meer genoegen
doen als we maar elk zo'n brave Landstormer6 bachten7 een hoek, de kop insloegen,
een officier vergift toedienden of een militaire auto deden omkantelen of
telegraafdraden afsneden om de vijand te duvelen? Dan kunnen we als een held en
als martelaar optrekken naar Soltau8 om daar vader-
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Deswarte verbleef in Nederland
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landse liederen te zingen, terwijl, op ons dorp, de pastoor en de burgemeester als
gijzelaars gevangen zitten en de gemeente een boete opgelegd wordt van 5000 mark.
Wij schreeuwen of schelden niet, mijnheer Deswarte, we keuvelen niet op café,
want de herbergiers hebben sedert lang hun laatste leekje1 pétrole verbrand en om 7
uur 's avonds moet iedereen in huis zijn. Als men onder een bestuur leeft dat naar
willekeur handelt, als men huishouden moet met 't geen ons uit liefdadigheid door
Amerika wordt geschonken en de honger en de nood langs alle kanten dreigt, voelt
men geen lust om te paraderen met woorden, - phrasen over vaderlandsliefde en
vlaamsgezindheid komen hier voorlopig niet te pas, - verschaf ons volk maar liever
wat brood! en we zullen die andere dingen laten rusten tot gij aan 't hoofd van de
scharen, ons de verlossing zult brengen. Intussen oefenen wij ons geduld en helpen
voor zoveel we kunnen onze medemensen ... die verplicht waren hier te blijven omdat
ze hier vast zijn aan de grond met àl 't geen ze bezitten en omdat ze zo eergierig zijn
dat ze hier ter plaats liever honger lijden en bloot staan aan alle gevaar dan de hoop
en de menigte te gaan vermeerderen van deze die op 't vreemde, de liefdadigheid
gaan zoeken. Eens dat de tijd van de verlossing zal aangebroken zijn en de
gemoederen zullen bedaren, zult gij misschien begrijpen hoe men van ginder uit, een
andere toon had moeten aanslaan; hoe het u allerminst paste in naam van de
Vlamingen zo onbezonnen, ten aanzien van de hele wereld, zaken en toestanden te
beoordelen waarvan gij niets snapt omdat gij buiten de atmosfeer leeft. Wij van onze
kant zult gij bereid vinden rekenschap te geven over onze houding en gedrag.
Wat mij persoonlijk betreft, mijnheer Deswarte, - mijn enig ongeluk en ongelijk
is dat ik mijn dagboek niet heb mogen opstellen te Visé, te Leuven of te Namen. Er
zijn hier 350.000 Duitse soldaten voorbijgegaan, heel Duitsland is hier over onze
streek heengestroomd en er werden geen burgers vermoord, geen huizen afgebrand
- aan 't uitwendige van het landschap is niets geschonden en de burgers hebben zich
niet te beklagen over de soldaten, maar wel over de toestand door de oorlog
teweeggebracht. Ik zal met u bekennen: dat het voor mij een
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zeer ondankbare taak is, banaliteiten aan te stippen als er, enige uren verder, grootse
dingen gebeuren. Ik heb het mogelijke gedaan om iets meer te zien te krijgen dan 't
geen hier ter plaats gebeurt, maar 't ging niet. Ik moet me er dus in schikken en
desnoods asgrijze kronieken schrijven. Ik zal of kan me echter geen geweld aandoen,
ik moet de gevoelens en indrukken neerpennen gelijk ze bij mij opkomen. Ik zal
niets verzwijgen of verdonkermanen1 waar of bij wie ook het me verkeerd lijkt. Ik
volbreng mijn eigen taak en hoop dat een ander de zijne zal volbrengen. Gij hebt
niet gehoord dat ik iemand vrijpleit, dat ik iets afloochen? Wat op andere plaatsen
is gebeurd, hoe gruwelijk het ook zij, ik wens dat het aangetekend worde en
verkondigd, dat men overal een kroniekschrijver vinde met dezelfde onpartijdige,
waarheidslievende zin bezield, waarmede ik me heb voorgesteld de feiten in mijn
dagboek aan te tekenen. Noem het mijne dan intussen een jammerlijk ding, - ikzelf
ben ermede tevreden en dat is toch, alles wel beschouwd, mijnheer Deswarte, beter
dan dat gij ermede tevreden zoudt zijn en ik er mij zou over te schamen hebben. Als
er nog iets is, we zullen het, na de oorlog wel eens bespreken.

5 april 1915
Door het bezoek van mijn vriend, ben ik in bezit gekomen van een aantal bladen ik heb er in lang niet zoveel bij elkaar gekregen! Ik voorzie mij een indigestie te
zullen lezen aan het drukwerk! Of het altijd genoegen meebrengt en men niet beter
doen zou de wereld buitengesloten te houden, want 't is toch altijd maar ijdelheid,
hatelijkheid, naijver en onbezonnen drift 't geen er uit opklinkt. Gelukkig duurt de
indruk maar juist zolang tot men met een gebaar van de hand, al die papieren dingen
van de tafel heeft weggeveegd; dan heb ik weer het heerlijke landschap met zijn
impassibel2 uitzicht, windstil en zuiver met wolken als werelddelen, waar alles leeft
en leven laat. Van hieruit zou men nooit denken dat er ginder ver, dan toch een land
is waar mensen roeren en poeren3 en malkander opvreten met de tanden, - waar elk
zijn kakelend stemmetje
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verdonkermanen: verbergen
impassibel: onverstoord
roeren en poeren: bewegen
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moet laten horen en rammelen, uit vrees dat men vergeten zou dat ze nog bestaan!
Nu maak ik alzo de kennis van een zekere juffrouw Maria Gevers1 - nooit van
gehoord! - die iets zou geschreven hebben over mij - bedank voor de eer en attentie!
-in de Echo Belge2 van 25 maart. Die Echo Belge is ook al een blad, gesticht met het
doel de eensgezindheid onder de - gevluchte - Belgen te onderhouden, of de
gezelligheid. Het overschot dat in 't overrompelde land is gebleven lijkt hun maar
uitschot, flauwhertigaards3 die nu reeds met de naam van Duitsers bestempeld worden.
Mejuffrouw, met u kan mijn uitspraak heel kort zijn. Ik weet niet op wat leeftijd
gij gekomen zijt, neem me dus niet kwalijk als ik een verkeerde toon aansla, want
ge verstaat de moeilijkheid waarin ik me bevind - verbeeld u dat ik u aanspreek als
een meisje van 18 als gij er 68 zijt?! Ik heb 't genoegen niet die Echo Belge van 25
maart in de collectie aan te treffen mij door mijn vriend medegebracht ik vind uw
naam alleen vermeld in een blad van Brussel waar er zo maar een heel klein stukje
van uw artikel, dat ‘Une Trahison’ heet, in overgedrukt is. Gij lijdt aan een ziekte,
juffrouw, een splinternieuwe modieuse ziekte, die veel mensen de kop op hol brengt
en genaamd wordt: hystero-patriotie. De ziekte is vrij onbeduidend en heeft dit
gemeen met de zeeziekte, dat ze ophoudt zogauw ge weer aan wal komt. Zogauw er
voor uw comfort en uw veiligheid in 't vaderland niets meer te vrezen is, zogauw gij
weer aan uw gewone bezigheid kunt gaan, van postzegels plakken of zakdoekjes
broderen, is de ziekte spoorloos verdwenen en uw hersenen komen in de gewone
plooi. Ik zal uw uitval dus niet kwalijk nemen en zeggen 't geen aan uw gezellinnen
toepasselijk is: Heer, vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen! Ik heb geen
ander geneesmiddel tegen uw ziekte, juffer Maria Gevers; ik beklaag het alleen dat
uw vaderlandse ijver zich beperken moet, ginder in 't vreemde waar gij u zo lekker
voelt, om van uit Dornburg waar gij de gastvrijheid geniet bij Neder-

1
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Maria Gevers, (o1883) franstalig Antwerps schrijfster. In het nummer van 25 maart 1915
van L'Echo belge had zij in een artikel getiteld ‘Une trahison’, Streuvels beschuldigd
Duitsgezind te zijn
L'Echo belge. Journal quotidien du matin paraissant en Hollande te Amsterdam van 1914
tot 1918
flauwhertigaards: zwakkelingen
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landers, uw stam- en landgenoten voor de hele wereld aan te klagen. Waarom niet
liever gelijk een maged uit de middeleeuwen moedig te paard gesprongen en de
vijand ingereden? Dan wacht er tenminste een standbeeld op de Keiserlei te
Antwerpen als gij er terugkeert! Terwijl al uw geschreeuw nu onvermijdelijk in
windblazen1 moet uiteenspatten! Er zal veel kalmte nodig zijn om uw gemoed te
bedaren, juffer, ik zie het aan de toon waarmede uw proza is opgesteld. Gij zijt
sarcastisch aangelegd en galachtig van humeur - 't geen nadelig werkt op uw
ziektegeval. Om u het voorstel te doen de eensgezindheid te bewerken onder de
Belgen in plaats van de verdeeldheid, daar durf ik niet aan denken. Om uw
overspannen zenuwen wat te stillen, zal ik maar eenvoudig zeggen: Ik ben nog geen
Duitser, juffrouw en hoop het nooit te worden. Ik blijf hier tot de oorlog gedaan is,
en moest het gebeuren dat de gebeurtenissen zich niet voordoen, gelijk gij het
verwacht en gij met onze Franse en Engelse vrienden de achteruittrekkende Duitsers
niet kwaamt verjagen, dan is mijn besluit genomen om mijn ‘petit Vliegende
Maandag’2 te wagen niet naar ‘le côté allemand' gelijk gij het verwacht, maar wel
naar Noord-Nederland vanwaar ik het heil van Vlaanderen verwacht en waar ik me
veel beter op mijn plaats zal gevoelen en op mijn plaats zijn dan gij. Dat is mijn
voornemen in geval ons land ophoudt te bestaan als onafhankelijke natie. Valt het
anders uit - 't geen ik met u hoop en verwacht dat we onze vrijheid terugkrijgen dan houd ik mij te uwer beschikking om mij te verantwoorden voor 't geen gij noemt
‘une Trahison’ en in mijn dagboek zult gij vernemen wat ik denk van 't zevenste lied
van Thijl Uilenspiegel3! Neem me niet kwalijk, juffer, maar intussen blijf ik nog
altijd twijfelen aan de mogelijke gunstige indrukken die Franse, Engelse, ... en ook
Belgische officieren inzake inkwartiering zouden nalaten. Ik ben niet zo verblind
door vaderlandsliefde en mijn geweten is niet zo vervalst, ge-

1
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windblaas: ijdele praat?
‘Vliegende maandag’ of ‘Vluchtersmaandag’: op maandag 24 augustus 1914 veroorzaakte
de vrees voor de Duitse Uhlanen in meerdere dorpen in West-Vlaanderen een grote paniek
en een algemene vlucht van de mannelijke bevolking
In haar artikel had M. Gevers geschreven: ‘O, Stijn Streuvels, Stijn Streuvels, que dira de
votre trahison Thyl Uilenspiegel, qui chante sa septième chanson sur les bords de l'Yser?’
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lukkiglijk, door rassenhaat, dat ik er mijn gezond oordeel heb bij ingeschoten; - ik
weet en ben overtuigd dat er in alle legers - ook in 't Duitse, ik heb het niet verzwegen
N.B.! - slechte elementen zijn en dat men zelfs van bevriende zijde heel onaangename
dingen kan ondervinden. Ik raad u aan, juffer, na de oorlog, een wandelingske te
doen te voet, in de streek tussen Antwerpen, Gent, Brugge, Oostende, waar de
jammerlijke aftocht van ons leger heeft plaats gehad. Spreek er met de burgers en
voorname ingezetenen van de gemeenten en 't geen gij er vernemen zult over de
houding van sommige officieren van 't Belgisch leger tegenover hun soldaten en
tegenover de burgers waar ze huisvesting genoten hebben, zal u stijven in de mening
die ik houd staan: dat het er van afhangt welke mensen men in huis krijgt; dat er
overal te vinden zijn die van de toestand gebruik maken om brutaal en baldadig op
te treden. Dat wandelingske over 't noorden van België heb ik gedaan, juffer, maar
uit vaderlandse kiesheid en uit eerbied voor de faam van ons zo ongelukkig leger
heb ik de feiten verzwegen die ik met naam van plaats en personen had kunnen
aanhalen!
Ga uw gang maar, juffrouw Maria Gevers.1

<mei 1915>
Van april tot 30 augustus 1915 vonden wij geen aantekeningen terug voor het
oorlogsdagboek. Toch moet Streuvels er gemaakt hebben. In 1922 publiceerde hij
in De Kampioen, een Nederlands sportweekblad, onder de titel Onze fiets in
oorlogstijd (opgenomen in Herinneringen uit het Verleden als Mijn fiets in oorlogstijd)
het verhaal van twee fietstochten in mei en augustus 1915, die duidelijk gebaseerd
zijn op zijn dagboeknotities. Wij geven de tekst zoals die voorkomt op pp. 1602-1624
van deel 2 van het Volledig Werk (Brugge 1972).

[Mei 1915]
Ik vroeg dus een paspoort aan om ‘voor zaken’ naar Gent te reizen en bekwam er
een voor heel het Etappengebied2.

1

2

losse nota: ‘angst of schroomvalligheid had ik allerminst, alleen de tegenzin om aan iets mee
te doen dat ik nog niet kende, weerhield me. Feuilleton. En ook wat zal dat alles van weinig
belang zijn een paar jaar later... (februari Vlaamse Post geschiedenis). Voor de oorlog mocht
men zijn vader en zijn moeder vermoorden om vermaard te worden en een massa volk
stroomde naar 't gerechtshof als naar de schouwburg - en nu’
Etappengebied... Operationsgebied... Marinegebied, zie inleiding
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Wààr dat Etappen-gebied begon of eindigde wist toentertijde geen enkel buitenmens,
- dat waren Duitse aangelegenheden! - Ik althans meende er onder te verstaan: heel
het bezette gebied, tot aan de operatiestrook. Mijn opzet en meeste verlangen zou ik
nu ook maar gauw uitvoeren, dat was: naar Brugge mijn broer en zuster te gaan
bezoeken, van wie ik sedert de aanvang van de oorlog geen nieuws meer gekregen
had; in mij was er ten ander een onbedaarlijke begeerte om Brugge zelf eens weer
te zien, de stad die al zo lang als afgesloten van de wereld in een ongenaakbare verte
van ons afgelegen was, sedert het verkeer per trein opgeschorst1 werd. Men moet
eerst van 't genot der vrijheid beroofd geweest zijn om dat genot te kunnen beseffen:
men zou uitvliegen alleen maar om uit te vliegen!
Ik herinner mij nog dat het iets was als kinderlijke vreugde, toen ik met het kostelijk
papier op zak, mijn begeerte bij de uitvoerbare mogelijkheden rekenen mocht. Voor
zulk een vergunning zou men een stuk van z'n ziel gegeven hebben! Dat het een
lange, vermoeiende fietstocht zijn zou deed er niets toe, integendeel! Dat Brugge
buiten het Etappen-gebied gelegen was en tot het Marine- of Kustgebied behoorde,
daar wist ik heus geen kik van en vermoedde niet eens dat er een Kustgebied bestond;
- gelukkig maar, anders ware ik niet met zulk een onschuldig gemoed en vrolijke zin
uitgezet; ik waande me echter onder alle opzichten in regel en kende geen vrees.
's Avonds te voren de fiets nagezien, uitgedost met alle benodigheden van een
toerist, een pakje mondvoorraad aan de stuurstang vastgemaakt en met 't krieken van
de dag rolde ik over de vlakke baan, voor de wind uit. Het was prachtig meiweer;
de heerlijke natuur, de kalmte van de buiten en 't behagelijk gevoel, vrij en los, een
verre reis te mogen afleggen en op 't eind als doel, Brugge en de naastbestaanden
weer te zien, dreef alle gedachte aan oorlog en aan Duitsers op de achtergrond.
Over Kortrijk, tot Ingelmunster ging alles heel gewoon; de soldaten die aan de
brug van 't kanaal, aan de barelen2 van de spoorbaan de wacht stonden, bezagen mijn
paspoort en lieten mij zonder enige opmerking, doorrijden. Toen ik echter de

1
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opgeschorst: opgeschort, voorlopig afgeschaft
barelen: overwegen, slagbomen
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Brugse steenweg insloeg, keken de burgers mij zo vreemd achterna, dat ik stilhield
om te vragen: of er misschien iets aan haperde? Daar vernam ik dat alle verkeer, en met een fiets dan nog al! - langs de Brugse baan streng verboden was. Voilà! Wat
moest ik nu aanvangen? Dat nieuws ontstemde mij zozeer en daar het van burgers
kwam, begon ik te twijfelen: of het misschien weer van die inbeeldingen waren door
bevreesde lieden uitgevonden?... Nergens had ik een plakbrief opgemerkt waar het
verbod te lezen stond, nergens een wacht die de doortocht afzette, - de grote baan
lag in heel haar lengte open, zonder een bareel of enige versperring. 't Geen men met
tegenzin gelooft, daar twijfelt men licht aan... Zonder langer te dralen, met een stout
besluit sprong ik weer op en voort, in de mening: als 't zo streng verboden is, zullen
er wel wachten zijn die de doortocht beletten. Alle onrust en twijfel waren gauw
vergeten en ik rolde over de eindeloze baan, uren ver zonder maar één reiziger te
ontmoeten; de landlieden die van weerskanten op 't veld wrochten1, lieten mij maar
gaan, zonder waarschuwing of zonder dat ik merken kon dat mijn verschijning bij
hen iets buitengewoons was. Dat stelde mij dan ook helemaal gerust, - ik genoot van
de streek, van de bijzonderheden langs de baan die ik herkende om ze bij vroegere
fietstochten gezien te hebben. De eerste veertig kilometers had ik reeds achter de rug
en ik voelde lust om hier in 't lommer der bossen van Waardamme wat te gaan liggen
en mijn tweede ontbijt te gebruiken. Met de hoge beuken langs de brede steenweg
leek het hier als in een tempelgebouw met een toverpracht van mist en zonneschijn
omwonden. Ik herinner het mij nog als een moment van hoog geestelijk genot, hoe
ik met welgevallen te luisteren lag naar de zotte kreten van de houtspecht die er
huishield alsof hij alleen op de wereld was en zich om geen oorlog bekreunen moest2.
Niets, hoegenaamd niets dat hier aan oorlog herinnerde. Maar ik moest naar Brugge...
Voorbij Oostkamp zag ik in de verte, aan de bareel3 van de spoorbaan, twee
soldaten. Daar zou men over mijn lot beslissen! Maar nu was ik zo dicht bij het doel
dat ik voor geen terugkeer
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wrochten: werkten
losse nota: ‘mei 1915. Bossen Brugge. Houtspecht=spotvogel’
bareel: overweg
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vrezen moest! Het sloeg me alevenwel1 met een beetje angst en als het om een omweg
te doen ware geweest, zou ik die twee wel geern2 ontgaan hebben. Het waren
Landstormers3 en ik merkte al gauw op dat zij niet gewend waren paspoorten na te
zien; - wellicht had men er van dit soort uitgezocht omdat hier toch niemand
voorbijkwam? - Zij draaiden en wendden mijn papier in alle richtingen, fluisterden
gewichtig en schenen niet goed te weten wat er hun te doen stond. Eindelijk vroegen
ze mij zelf om verklaring over 't geen zij... waarachtig niet lezen konden! Dàt zou
mijn redding zijn. Ik lapte er maar van alles uit en 't spel was gauw in orde: blijkbaar
waren die twee nog tevreden dat ik wegkwam.
Maar nooit heeft het zicht der torens van Brugge op mij zulke overweldigende
indruk gemaakt; het was een aandoening alsof ik, na lange afwezigheid, iets heel
dierbaars terug zag, - als een onwezenlijke verschijning van opperste schoonheid
prijkten de halletoren, Ons-Lieve-Vrouw en Sint-Salvators, geweldig hoog en slank
tegen de blauwe lucht, - majestatische drie-eenheid! Ik stelde mij al de genoegens
van het weerzien onder bekenden voor en reed er maar moedig op los, zonder aan
vermoeienis te denken. De Katelijnepoort was tijdelijk versperd en ik wendde naar
rechts om langs de Gentpoort in stad te komen. Daar stonden twee wachten, - geen
Landstormers deze keer, maar flinke, sterkgebouwde marine-soldaten. Had ik het
nu maar gewaagd stoutweg door te rijden, ze zouden mij waarachtig niet aangesproken
hebben, maar nu hadden ze mijn aarzeling opgemerkt en ik was reeds een eind voorbij
toen ze mij terugriepen en naar mijn paspoort vroegen. Deze keer waren 't ook geen
ongeletterden en toch gerochten4 zij er niet wijs uit. ‘Ingooigem’ zegde hun niets en
dat ik vijfenveertig kilometers ver langs een verboden weg had afgelegd zonder
aangehouden te worden, scheen hun zeker tot de onmogelijkheid te behoren. Ze
keken mij verwonderd aan en, om er van af te zijn wellicht, lieten ze mij met een
handgebaar doortrekken.
In Brugge was er niemand die geloven wilde dat ik langs de Kortrijkse baan tot
hier gerocht was. Die ondervinding echter sterkte mij in de overtuiging dat men langs
de strengst verboden

1
2
3
4

alevenwel: toch, niettemin
geern: graag
Landstormers: oudere gemobiliseerde Duitse soldaten
gerochten: geraakten
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wegen 't gemakkelijkst doorgeraakt, om de goede reden dat deze 't minst bewaakt
worden...
Ik heb het echter geen tweede keer beproefd langs verboden wegen te fietsen, en
ben langs een omweg, over Torhout, Roeselare, Izegem teruggekeerd, waar ik voor
't minst een 150 maal mijn papieren heb moeten te voorschijn halen, en ze dan ook
in alle ernst onderzocht en mij met een gewichtig gebaar overgereikt werden... omdat
ze in regel waren! Als men alzo1 door 't oog van een naald heengeraakt is, ondervindt
men een heel eigenaardig gevoel van genot, omdat men een ondervinding rijker is
geworden.
***

<augustus 1915>
[8 of 9-14 augustus 1915]
In augustus van 1915 hadden wij, drie makkers2, een fietstocht beraamd om de
verwoeste steden en de slagvelden te gaan bezichtigen. Het zou met kleine dagreizen
geschieden, - op 't gemak natuurlijk, want alle drie waren we goedbewaarde veertigers,
die hun heldendaden van het toerisme achter derug hadden, en bezadigd geworden.
Elk bij zijn respectieve Kommandantur dienden wij een aanvraag in om - voor
handelszaken de ene, om musea, bibliotheken te bezoeken de andere, -een reis per
fiets te mogen doen, over de steden: Brussel, Mechelen, Leuven, Antwerpen en Gent.
Voor iemand die tussen de reken3 lezen kon, was het niet moeilijk te raden dat het
eigenlijk er om te doen was: Aalst, Halen, Aarschot, Lier en Dendermonde te
bezoeken. Die plaatsen hadden wij niet nodig geoordeeld op het paspoort aan te
duiden, daar ze toch op onze weg lagen. Zonder enige moeite kregen we dan ook
onze papieren in orde (1915 was nog de gulden oorlogstijd!) doch, alhoewel in drie
verschillende Kommandanturen aangevraagd, was er op alle drie de paspoorten gelijk,
het woord ‘Leuven’ met een dikke, blauwe potloodstreep, als ‘nicht genehmigt’
doorgehaald. Dat was nu op de letter: een letterlijke streep door onze rekening, want
Leuven was juist het belangrijkste punt
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alzo: aldus
drie makkers: vermoedelijk Streuvels, Emmanuel Viérin en Jozef De Coene
reken: regels
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en zogoed als de eigenlijke reden van onze reis. 't Moest zijn dat de Duitsers er niet
op gesteld waren die puinen te laten bewonderen, daar zij Leuven buiten het verkeer
geweerd hielden? We gaven het daarom echter niet op, drongen ook niet aan, uit
vrees de hele zaak te verbrodden, en we rekenden maar op een gunstig toeval, - wel
besloten, niettegenstaande de blauwe potloodstreep, Leuven toch aan te doen.
Gelijk het bij alle ideale fietstocht vereist is, waren we drie goede makkers, gelijk
in krachten en gedachten, - twee artiesten en ik, ‘der dritte im Bunde’.
Op vastgestelde dag kwamen we bijeen en 's morgens heel vroeg, zetten1 wij uit,
door het schilderachtig land, naar Oudenaarde. Dat uitzetten in de zomer, met een
heerlijke uchtend2 en 't opstaan der zon te zien, blijft iets van 't schoonste dat men
beleven kan; zulke dingen houdt men in 't geheugen als een genot van hogere aard.
Het natuurschoon, de frisse lucht, de vogelen en de gedurige afwisseling langs een
prachtige baan met grote bomen beplant, - het snelle voortbewegen door eigen
krachten, de onbekommerde afwachting van 't geen men ontmoeten zal, het openstaan
voor vele verrassingen, - dat alles samen verwekt die eigenaardige gemoedstoestand
die het ‘toeristengeluk’ uitmaken.
In Oudenaarde hadden wij enige vrienden te bezoeken die wij sedert de
‘oorlogsgebeurtenissen’ niet meer gezien hadden en waar wij onze bevindingen van
een jaar ver, konden uitwisselen (een heel bijzondere behoefte in oorlogstijd!) Die
eerste vijftien kilometers hadden ons op dreef gebracht en in de voormiddag nog
vorderden wij onze weg, over de heuvelachtige streek nu, door idyllieke3 dorpjes als
Zegelsem, naar Nederbrakel. Hier begon het opeens te regenen! Gelukkig konden
wij er schuilen gaan bij een vriend, jonge schilder die overgelukkig was door zulk
een verrassing. 't Regende maar door, zodat wij wel verplicht waren het vriendelijk
aanbod van onze vriend, om bij hem te blijven noenmalen4, aan te nemen. Het was
een eerste gat in ons plan, doch wij waren overeengekomen het genot niet te bederven
en alle ‘wisselvalligheden’ goedsmoeds te aanvaarden, gelijk het ten ander bij een
oorlogsreis past! We
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zetten wij uit: vertrokken we
uchtend: morgen
idyllieke: idyllische
noenmalen: middagmalen
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verveelden er ons niet, want we hadden het te druk, niet over de oorlog, maar wel
over... futurisme en moderne kunsttheorie. Na de koffie, juist alsof het zo besteld
was, klaarde de lucht op, de zon kwam er door en we sprongen op ons wiel, met vier
uur vertraging, op weg naar Ninove. Van daar, in één trek naar Brussel. Tegen de
avond kwamen we in de hoofdstad aan, een beetje moe, tamelijk bezweet en scherp
van de honger. In de hotels en winkels was er van oorlog niets te merken, en toch
miek de stad op ons een vreemde indruk, - het was het Brussel niet van voor de
oorlog. Weinig of geen beweging op straat, auto's, rijtuigen of wagens niet te zien,
doch veel Duitse soldaten. Brussel met Duitsers had ik me nog niet voorgesteld, en
die grijze uniformen in de straten met enkel voetgangers, was iets heel onverwachts
dat akelig aandeed. Het uitzicht der stad was heel verduitst, het mièk een pijnlijke
indruk en onwillekeurig kwam mij de vergelijking te binnen aan augustusmaand van
verleden jaar, toen alles hier schuimde, bruiste, ziedde en stormde van vaderlandse
geestdrift. Nationale vlaggen, gazettenventers die het nieuws uitschreeuwden,
spotprenten tegen de Keizer en de Duitsers, alle winkels vol; en nu, in diezelfde
winkels, spotprenten nog, maar tegen de Alliées, met de portretten van Keizer Willem
II, Hindenburg, enz.; Duitse vlaggen, Duitse opschriften, wegwijzers, aanbevelingen,
berichten en verordeningen, en als nieuwsbladen: de Kölnische Volkszeitung! Maar
boven dit alles was er iets te merken in de houding, gebaren, uitdrukking van de
Brusselaars zelf, - iets als ingehouden wrok onder het masker van gelatenheid, met
een greintje spot om de hoek van hun mond...
Het was ons een echte verademing toen wij 's anderendaags in de vroegte Brussel
verlieten en in 't open veld die ‘druk’ konden afschudden. De zon brandde geweldig
en 't was een lastige rit over de brede baan tot Mechelen. Te Eppegem, Zemst,
Hanswijk kregen we de eerste puinen te zien: ingestorte huizen, verwoeste hovingen
en afgebrande daken. Die aanblik miek een geweldige indruk en 't was met een gevoel
van ontzag en schroom dat we de plek naderden; de mensen die wij aanspraken
schenen ons iets bijzonders op hun gelaat en in de stem te hebben, - iets dat hen door
de verschrikking was bijgebleven. Hier was 't gebeurd; die mensen hadden het
meegemaakt! Het ging ons alsof we een plaats genaderd waren
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die door een merkweerdige gebeurtenis uit de geschiedenis of de oudheid, een
bijzondere befaamdheid en belangstelling verworven heeft. Hier waren de Duitsers
voorbijgetrokken en de bewoners bleven zonder dak!...
In Mechelen was 't een zelfde vertoon, doch veel grootser, aangrijpender omdat
het welbekende, eerbiedweerdig stadsbeeld geschonden was en de oude schoonheid
onherroepelijk vernietigd. En toch kregen we op dezelfde stond, hetzelfde gevoel:
een vreugde, een welgezindheid omdat de opperste schoonheid van Mechelen, de
prachtige, de heerlijke Romboutstoren ongeschonden en ongedeerd overeind stond
en bewaard gebleven was. Hier ook mochten wij voor 't eerst een Duits militair
kerkhof bezichtigen. En langs de andere kant der stad, veel eenvoudiger, soberder,
de begraafplaats der Belgische soldaten - de eerste slachtoffers -; niets dan zwarte
kruisjes met de namen der gesneuvelden in witte letters. Ze lagen in rijen en we
wandelden tussen de graven om al de opschriften te kunnen lezen. De aandoening
neep ons de keel dicht en we lazen maar verder: onbekende namen, jongens van
twintig, vijfentwintig jaar, in de bloei van 't leven, die vol hoop, vol geestdrift waren
opgetrokken en hier nu reeds in de stilte te rusten lagen... Aan een der kruisjes was
een portret vastgemaakt, een jeugdkrachtige kerel met een stoere, overmoedige
uitdrukking op 't gelaat en een minachtende trek om de mond; het kwam mij voor
alsof hij met diezelfde uitdrukking gesneuveld en gestorven was: een diepe minachting
voor het gekke mensdom dat zijn kinderen met slagwoorden van ‘moed en
heldhaftigheid’ de dood injaagt. Arme jongens, hoeveel bloedverwanten hebben om
u geweend, en wat een wrede treurnis hangt hier over dat dodenveld waar gij te rusten
ligt... terwijl de overigen altijd maar voort oorlog voeren!
Ter plaatse vernamen wij dat de lijken der Belgische soldaten hier nog maar pas
waren aangebracht, dat er nog een menigte in 't veld en langs de baan begraven lagen
die men nu opzoeken moest om ze hier op dat kerkhof hun vaste rustplaats te
bezorgen. Alzo1 gelukte het ons het graf te ontdekken van een jongen uit Kortrijk2,
omdat de vader ons de juiste plaats had aangeduid

1
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Alzo: aldus
het betreft Albert van den Broucke, zie hoger onder 31 januari 1915
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waar zijn zoon gevallen was. Voor enkele dagen had ik de brieven gelezen die de
jongen aan zijn vader geschreven had en het was me een troost om bij onze terugkomst
aan de familie te kunnen zeggen dat we de plek gezien hadden waar hun zoon
begraven lag. Nooit ten ander heb ik een gevoel van piëteit en eerbied bij een graf
ondergaan gelijk hier bij dat hoopje eerde, te midden het open veld, langs een gracht...
In Mechelen hadden wij nog vrienden te bezoeken waarvan het weerzien ons een
bijzonder genoegen verschafte en we bleven er praten tot laat in de namiddag. Hier
ook kregen wij andere toestanden te vernemen, voorvallen en tegenkomsten1 die ons
onbekend waren en hier eveneens konden we voldoen aan het verlangen om onze
bevindingen over gebeurtenissen en zaken elkaar mede te delen en te bespreken.
Van Mechelen zouden wij uitzetten2 naar Leuven. We dachten er geenszins aan
enige moeilijkheden op te lopen om buiten de stad te geraken, we waren er zonder
hindernis binnengekomen, - en zo reden we maar rechtuit en zonder voorzorg te
nemen op de Leuvense steenweg aan. Bij de bareel3 van de spoorweg stonden twee
wachten die vroegen ons paspoort te zien. Met een vluchtige oogopslag en ze plooiden
het stuk weer toe... in orde! Niet moeilijker dan dàt! We konden onze wegen vorderen.
Zie-je nu, als men maar een stuk papier met een stempel en een foto er op, kan
voorleggen, komt het er voor de rest niet op aan, - ze zien het niet eens! We waren
echter nog maar pas weer opgesprongen toen we teruggeroepen werden en dan nog
door een burger - civiel-commissaris? - die vroeg onze paspoorten te mogen zien.
Deze keer werden ze wel terdege ingekeken, want aanstonds kwam de vraag:
- Waar willen de heren heen?
- We keren terug naar Brussel. (Het scheen ons geraadzaam Leuven niet te noemen).
- 't Is langs hier niet dat ge naar Brussel rijdt.
- We zijn toeristen en wilden langs een andere weg terug...
- De weg naar Brussel is langs ginder.
En zonder meer wees de Duitse meneer in de richting waar we heen moesten. We
voelden het op de stond dat er met dat
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tegenkomsten: (onprettige) belevenissen
uitzetten: vertrekken
bareel: overweg
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heerschap niet te praten viel, want hij ten minste had gezien dat Leuven op ons
paspoort geschrapt was en hij had wel geraden wat wij in de zin hadden. De toon
van zijn stem was autoritair-onverbiddelijk en we hebben er dan ook geen nutteloze
woorden aan verkletst, maar omgekeerd en hebben kwansuis in de aangewezen
richting, de weg naar Brussel ingeslagen. Zo gauw buiten schot, luidde ons voornemen
eenparig: toch naar Leuven! Langs een omweg zwenkten we van de Brusselse baan
af volgden het trakelpad1 langs het kanaal, tot wij op de Leuvense steenweg gerochten.
De toer was gespeeld en we ondervonden een echte kwajongensvreugd om die
commissaris met een neus te hebben gezet.
Het was een heerlijk rijden die late namiddag, over die lijnrechte baan tussen twee
reken2 machtige bomen, doch welhaast werd onze aandacht getrokken door de sporen
van verwoesting: de dikke boomschachten staken vol kogelgaten en we merkten aan
de woningen dat de daken en delen van muren hersteld of vernieuwd waren, andere
lagen nog in puin. In zulk een huis traden wij binnen en daar, tussen vier
zwartgerookte wanden, troffen wij een bejaarde vrouw aan die er met haar verdriet
alleen zat. Zonder de minste achterdocht vertelde zij ons haar lijdensgeschiedenis:
de Duitsers hadden haar man door 't venster gesleurd en meegenomen, haar broer een sukkelaar van in de zeventig - hadden zij doodgeschoten en daarna 't huis in
brand geschoten; en nu was de vrouw hier alleen blijven wonen; als enig overschot
en aandenken van haar vroegere weelde, toonde zij ons een handjevol brol3 waaronder
een halfgesmolten zakuurwerk en 't stalen geraamte van een geldbeugel. Die dingen
had zij weggestopt als relikwieën. De vallende deemstering wierp een eindeloze
treurnis over die ellende en 't scheen alsof de oorlogsramp als een wilde orkaan, alle
schoonheid over heel de streek verwoest had. Hier was het wee van de oorlog in heel
zijn gruwelijkheid te zien, - de mensen hadden er niets meer te verliezen en ze zaten
er lamgeslagen, verdwaasd nog door de schrik; niemand echter die zich hun lot kwam
aantrekken, - zo goed of zo kwaad het kon, moest elk zichzelf maar redden.
Wat zouden wij in Leuven te zien krijgen?
Langs de eindeloze baan reden wij verder door een streek
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trakelpad: jaagpad, trekpad
reken: rijen
brol: rommel
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waar de verwoesting algemeen werd. In 't verschiet ontwaarden wij de stad. En, lijk
van de duivel getoverd, speurden wij in de verte het grijs uniform van twee Duitse
wachten. Als deze naar ons paspoort vroegen, was het uit met Leuven en konden we
wellicht in 't gevang de nacht doorbrengen... We spraken af om één voor één, op
honderd meter afstand, de wachten voorbij te fietsen, om alzo1 minder opzicht te
verwekken. Met ons twee bleven we een eindje staan en hielden met gespannen
verwachting onze makker, die 't avontuur wagen moest, in 't oog. Ik zie nu nog hoe
hij, met straffe2 hals, rechtop, als een paal, vooruitreed... zonder ómzien, de wachten
voorbij, die hem ongestoord lieten gaan! Nu kwam mijn andere maat aan de beurt;
hij ook gerocht3 er behouden door en ik eindelijk de laatste. Geen der twee soldaten
had ons maar aangekeken en we hebben ook niet gevraagd waarom ze daar stonden
of wie van de voorbijgangers ze moesten aanspreken of de doortocht beletten. Nu
hadden wij de baan vrij en dit was ons voldoende. 't Scheen alsof de avond een laag
grijze as over heel de omgeving gespreid had. Met gespannen verwachting reden we
de Mechelsestraat in, en recht naar de markt. Daar hadden we 't ineens: de
onvergetelijke aanblik over de puinen! De eerste indruk deed denken aan iets lijk
Pompeï, - een stad die zo even uit de as zou opgegraven zijn, waar gevels en
muurpanden - duizend jaren oud - vervaarlijk hoog en fantastisch van vorm, met
opengapende deur- en vensterholten, tegen 't ijle van de lucht overeind stonden. De
straten zelf schenen versmald, diep uitgegroefd en door twee barmen4 steengruis,
kalk en puin ingesloten. Daarboven uit tekende zwart en zwaar, het verminkte
geraamte der Sint-Pieterskerk, vereend5 en spookachtig als een stenen gedrocht. 't
Was ons alsof we ineens, in een verre, afgelegen streek, in een voorhistorische stad
waren aangeland - niets meer waaraan we het oude Leuven herkennen konden. Langs
de Statiestraat was het nog erger gesteld, daar lag alles plat tegen de grond als na een
aardbeving. Tussen de puinen door liepen de bewoners gelijk schimmen, geruisloos
voorbij, - er was geen enkel voertuig te zien, en we deden de eigenaardige
ondervinding op: dat ons stemgeluid zijn klank verloren had
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alzo: aldus
straffe: gestrekte
gerocht: geraakte, kwam
barmen: bermen
vereend: akelig
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en alle geruchten gedempt bleven. Met 't opkomen der maan kregen de puinen een
nog fantastischer uitzicht, - het was te geweldig en geleek eerder op het decor voor
een reusachtig mimodrama. Het sloeg ons met verbazing, we konden er niet van af
en liepen, zonder spreken, onder de indruk van dat gruwelijk visioen, te denken aan
't geen hier gebeurd was, aan de verschrikking die de bewoners, bij 't uitbreken van
die helse furie, hadden uitgestaan.
't Was heel laat geworden toen we er aan dachten naar een hotel te gaan zoeken.
Waren hier nog wel hotels om reizigers te herbergen? Na lang over en weer lopen
en navragen, kwamen we terecht in het Hotel Britannique, waar we voor ons drie
één kamer konden krijgen. Daar nog bleven we tot laat in de nacht zitten luisteren
naar de verhalen der waardin en haar dochter voor wie het blijkbaar een voldoening
en ontlasting was hun gemoed aan vreemden te mogen luchten en hun doorgestane
angst te mogen vertellen. Door de vele aandoeningen en vermoeienis afgemat sliepen
we tot laat in de morgen.
In de voormiddag zijn we, in gezelschap van een Leuvense hoogleraar, de stad
opnieuw gaan bezichtigen, en toen kregen we, onder vorm van een wandelvoordracht,
heel het relaas, met al de bijzonderheden, van 't geen er bij die Duitse overval in
Leuven gebeurd was. De hoogleraar had de verschrikking zelf meegemaakt en tegen
de muur gestaan om gefusilleerd te worden, waarna men hem, na allerhande
tormenten1 en bedreigingen, naar Duitsland had weggevoerd... De inlichtingen kregen
wij dus uit goede bron en met heel de ijzingwekkende wreedheid; - het was iets
ongelooflijk aangrijpend en geen wonder dat wij het de bewoners aanzagen die de
angst nog op het wezen droegen en ingetogen door de straten liepen, gelijk op een
kerkhof.
Op de markt kwam een jonge kerel ons in de duik2 een serie zichtkaarten te koop
aanbieden waar de bijzonderste puinen op afgebeeld waren. En we namen het als
een buitenkans aan die zeldzaamheid als een document mee te nemen, te meer omdat
het clandestiene, ongecensureerde en door de Duits verboden voorwerpen waren.
Andere hoogleraren die wij te Leuven bezoek brachten,
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vertelden op hun beurt 't geen hen wedervaren was. Het kwam ons zelfs vreemd voor
dat zij over iets anders spreken konden, en dat ze, na die gruwelijke gebeurtenis, hier
in die puinenstad blijven wilden. Die puinenverschrikking met 't geen er als
herinnering aan verbonden bleef, drukte ons gemoed zodat wij noch lust noch behoefte
voelden onze gewaarwordingen te uiten of elkander mede te delen; nu we er alles
van wisten, verlangden we maar om er uit weg te komen. Hoe we er zonder controle
zouden uitgeraken bekommerde ons minder, we hadden Leuven nu toch gezien.
Rond vijf uur in de namiddag sloegen wij de baan op langs 't kanaal, in de richting
van Aarschot.
In die heerlijk open buiten, vol blijde zonnigheid, langs die prachtige steenweg,
in het lommer van reusachtige bomen, met wijds en zijds een overschone landstreek,
kwam het visioen van gister avond voor als een nare droom, iets onwezenlijks en
het deed ons goed door 't open veld te rijden, de brede lucht in te ademen en van het
natuurschoon te genieten; doch het schrikbeeld bleef spoken in onze geest.
Wat al tegenstellingen op zulk een reis! Nog maar rechts1 uit die poel van ramp
en ellende, puin en vernieling, en we bevonden ons weer in de weelde van vruchten
en gewassen, in de ongestoorde vrede van de buiten. We konden het moeilijk geloven
en 't kwam ons voor als een verrassing toen wij in een boomgaard, blijde stemmen
en gelach van jonge lieden hoorden - knapen en meiden die ooft2 aan 't plukken waren
en zottebollend hun leute3 uitschaterden. Hier waren de bewoners aan de oorlogsramp
ontsnapt, hun erf en goed was gespaard gebleven en wellicht hadden ze er nooit aan
gedacht: hoe rakelings zij van het gevaar bevrijd waren! Ze leefden er onbekommerd
en vrolijk op los, alsof er geen oorlog bestond.
De ramp van Aarschot was ons bekend, in de nieuwsbladen hadden we destijds
gelezen hoe een Duitse generaal door een verloren schot getroffen werd terwijl hij
op het balkon van 's burgemeesters huis de troepen in ogenschouw nam; en hoe dat
ongeval - nooit opgeklaard? - maar dadelijk op de schuld der bevolking geschoven
werd en oorzaak was van brand en vernieling; - we kenden de tragieke4 geschiedenis
van de bur-
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tragieke: tragische
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gemeester en de heldhaftige houding van zijn zoon en huisgenoten, en het droevig
lot van een aantal inwoners1... Aarschot echter was op verre na niet gesteld gelijk
Leuven; enige huizen waren platgebrand, andere ten dele of geheel hersteld, zodanig
dat het algemeen uitzicht niet veel van de verwoesting meer te zien liet. Men wees
ons het balkon waar de Duitse generaal getroffen werd en het venster er schuin
tegenover, van waar het verraderlijk schot vermoedelijk moest zijn gelost. Terwijl
we buiten aan een café een glas bier dronken en wat uitrusten, kregen we onverwachts
een wonder spektakel te zien. Wij veronderstelden terecht dat in een plaats waar de
bevolking alzo de doodschrik onderstaan had, men nog onder de indruk zou gebleven
zijn, en de stilte op het grote marktplein liet het blijken, 't was inderdaad alsof het
angstgevoel er nog drukkend over heen hing, - doch opeens verschenen een aantal
schoolknapen en het viel ons op hoe vreemd zij aangetoorteld2 waren: enigen droegen
slobkousen van alle model, anderen hadden een soort ransel op de rug, veldflessen
en andere rommel aan een riem over de schouder en 't grootste deel had een
soldaten-muts op, van Belgisch model. Ze troepten bijeen en waarachtig, daar kwamen
er nu bij met trommel en trompet die de achterblijvers moesten oproepen. Er was
een bevelhebber die er orde in bracht en sergeanten die stokken en houten sabels
uitdeelden. Ze gerochten3 in rang, marcheerden op stap, deden de ronde van de markt
en daarna begonnen de krijgsoefeningen. Eindelijk kwamen er een paar vaandels te
voorschijn, het gros verdeelde zich in twee kampen, elk bij zijn vaandel, om slag te
leveren. Het was te zien dat de knapen niet enkel door horen zeggen hun kennis van
oorlogsvoeren hadden opgedaan: de aanval geschiedde met tromgeroffel en
klaroengeschal, men gerocht handgemeen, stokken en sabels kwamen er bij te pas
en 't werd een worsteling van belang! Om de werkelijkheid na te bootsen, trachtten
de knapen, met hun stemgeluid, zo hard mogelijk het kanongeschut en geweervuur
te laten horen. Niets was er bij vergeten, men had aan alles gedacht: op voorhand
moesten overwinnaren en overwonnelingen aangeduid geweest zijn, want de
gesneuvelden vielen als houten kegels
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ten gronde en bleven er zo dood liggen als een pier1, terwijl de overwinnaren,
heldhaftig en zonder naar de slachtoffers om te zien, achter hun vaandel stapten en
de parademars uitvoerden. Toen kwamen de verplegers en brancardiers2 de doden
en gekwetsten oprapen en droegen ze op de stoep van het gemeentehuis waar de
ambulanciedienst3 was ingericht en een vijftal meisjes in zusters van 't Rodekruis
gekleed, de verongelukten tot het leven moesten terugroepen. Het oorlogsspel eindigde
met een nieuwe optocht rond de markt en een omhaling onder de toeschouwers voor
de ‘slachtoffers van de oorlog’ of iets dergelijks. We vernamen dat die vertoning
hier drie maal daags gegeven werd! Voor zulke verrassingen komt men te staan in
oorlogstijd! 't Was uitzinnig, niet te geloven dat op hetzelfde marktplein waar een
jaar geleden de hele bevolking van Aarschot die gruwelijke tonelen had beleefd,
waar de vernielde woningen, als stille getuigen aan de tragedie herinnerend, op
diezelfde plaats, de kinderen zich verlustigen zouden met oorlog-spelen! Stom van
verbazing hebben wij het aangekeken en zijn vertrokken zonder commentaar te
maken.
Ons plan was: naar Diest te rijden en daar te overnachten. We hadden nog zestien
kilometers af te leggen en moesten ons dus reppen om er voor de avond aan te komen.
De lucht was zalvend zacht en windstil; een waar genot om over de effen baan te
rollen - doch nu scheen de weg die vóór ons in rechte lijn uitstrekte, de hoogte in te
lopen, - een steile berg met, in de verte, op de top en eindpunt, een massaal gebouw
met zwaarronde koepel. Nu eerst viel het mij te binnen dat we op de weg van Diest,
langs de vermaarde bedevaartplaats van Scherpenheuvel voorbij moesten. Het hield
ons weldra in de benen, doch om 't even moedig bestormden wij de helling, maar
boven aangekomen, scheen ons dat heilig Maria-oord zo aanlokkelijk, - er heerste
hier zulk een gemoedelijk intieme atmosfeer en de gasthoven4 waren juist naar onze
zin, zodat wij maar gauw 't besluit namen hier te overnachten. Het hotel ‘De Zwaan’,
waar we onze intrek genomen hadden, zag er ouderwets degelijk uit en we voelden
er ons thuis. Na 't eten brachten wij een bezoek aan de kerk die in 't deemster gehuld,
een geweldige
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indruk miek; we slenterden er rond door de lanen van het kerkhof en de dorpsplaats.
't Zilveren maanlicht en de zoele atmosfeer van de stille zomeravond toverden er een
waas van romantieke tederheid over heel de omgeving. Men kreeg er de indruk dat
de lucht er doordrenkt was met de gebeden van de honderdduizenden bedevaarders
die er sedert eeuwen her, hun godsvrucht ten hemel hadden gestuurd, - men ademt
er de vroomheid en de vrede die er om end om1 gespreid ligt. Die avond is mij
bijgebleven als iets enigs, waar ik met de ziel, een heel bijzonder genot heb gesmaakt.
's Anderendaags, bij klaarlichte zonneschijn, heerste nog altijd diezelfde vrome
stemming; het uitspansel was er zo diafraan, zo etherisch bovenaards, iets om engelen
in te zweven, men kon er zich weg van de wereld wanen, verplaatst in een
middeleeuwse kloostergemeente ergens op een Zuiders eiland gelegen, waar men in
rechtstreeks betrek2 leeft met God en de natuur.
Met een zekere tegenzin zijn wij er vertrokken, en met 't vaste besluit in 't
terugkeren hier nog enige uren door te brengen.
In Diest beleefden we bijkans3 een minder aangenaam avontuur: we hadden een
wandeling gedaan door het aardig stadje dat nog zijn versterkingen behouden heeft,
en we vonden niets beters te doen dan een hoge vestingwal te beklimmen om vandaar
uit een vergezicht over de stad en de streek te krijgen. We lagen er lang uitgestrekt
in 't gras, onze pijp te roken en te praten, toen een soort feldwebel bars op ons
toeschoot met de vraag: wat we hier kwamen verrichten? Het scheen dat de vesting
militair bezet was en we ons op verboden grondgebied begeven hadden. Gelukkig
maar dat ons paspoort in orde was of we werden misschien als spionnen naar Duitsland
weggevoerd! Nu kwamen wij er met een duchtige vermaning van af en met 't bevel
ons dadelijk uit de voeten te maken.
We hebben het ons geen twee maal laten zeggen en verlieten de... versterkte stad,
op weg naar Loksbergen, waar wij de platgebrande pastorie verlaten vonden. In de
verwoeste tuin, waar voor mij zo menige goede herinnering aan vroegere bezoeken
verbonden was, hebben wij rondgewandeld zonder één
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om end om: rondom
betrek: contact
bijkans: bijna
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levend wezen terug te vinden, zelfs geen hond of kat. Pastoor Cuppens1 hebben we
er ook niet kunnen ontmoeten en dàt was een teleurstelling van belang, want wij
hadden op hem gerekend om zijn eigen gevaarten2 en die van de bewoners der streek,
te vernemen. Terug over Halen, troffen wij hier de eerste Belgische slagvelden3,
waarvan de gebeurtenissen nu juist verjaarden. In de herberg bij 't station, vertelde
de baas ons 't geen hij van de oorlog wist en meegemaakt had, en we kregen alzo4,
ter plaats, een juist inzicht over de eerste veldslagen van de oorlog. Hier ook waren
overal kerkhoven aangelegd van gesneuvelde Belgische soldaten, en aan de schikking
en aanleg was het gauw te merken dat iemand bijzonders er de hand aan hield:
smaakvol, sober, indrukwekkend en zonder nutteloze tierelantijntjes die op grafsteden
altijd zo akelig aandoen. Ter gelegenheid van het verjaren der gebeurtenissen had
men er bloemkransen en kronen aangebracht en de grafheuvels netjes opgeschikt.
Op een eenvoudig bordje stond het volgende te lezen:
Hier slapen zestien helden
Die lieten in deez' velden
Voor 't Vaderland hun bloed
Geeft hun den eeregroet.
Voor hunne zielevrede
Stort ook uw' bede.
(Gevallen den 12 Augustus 1914).

Wat was het reeds een eeuwigheid geleden! De aanvang van de oorlog, toen de
jongens gesneuveld waren! En wat moest er nog gebeuren! Die veldslagen van toen,
- die slagvelden! - wat bleek het alles een kleinigheid (van loopgrachten en versperring
was geen spoor meer te ontdekken) vergeleken bij 't geen nu aan gang was!
‘Deez' velden’, waar onze eerste jongens gevallen waren, hebben wij rechts en
links doorkruist, zonder iets te ontdekken dat aan de oorlog of aan slagvelden
herinnerde; over die verla-
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August Cuppens (1862-1924) Vlaams letterkundige
gevaarten: belevenissen
tijdens de slag van Halen op 12 augustus 1914 slaagde het onervaren maar enthousiast
Belgisch legertje erin de Duitse cavalerie ernstige verliezen toe te brengen en haar opmars
ruim 24 uur te vertragen
alzo: aldus
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ten, weemoedige eenzaamheid van 't uitgestrekte, onbewoonde Hageland was geen
mens te zien, en we zijn dan over Diest - zonder er stil te houden! - naar
Scherpenheuvel gefietst als naar de geschikte plaats om er wat uit te rusten...
Daarna, met nieuwe moed en tegen wind op! - naar Aarschot en verder, langs de
eentonige baan, door een eentonige streek, achtien kilometer ver, naar Lier.1
Verrukkelijk stadje, waar Door Opsomer2, de schilder, en Frans Verschoren3, de
schrijver, me indertijd de schoonheid van hadden geopenbaard, - wat heeft de oorlog
van u gemaakt? Waar is de feestelijke stemming der zomerdagen, toen de blijde
klinkklank van uw beiaard als een zilveren bloemenregen over het stadje met zijn
prachtige oude huizen, openstrooide? Puinen, altijd maar puinen! vernielde
schoonheid, onherstelbaar! Het mooie stadsbeeld gehavend, verbrokkeld,
uiteengeschud; de eerbiedwaardige Sint-Gommaruskerk beschadigd, de prachtige
Renaissancegevels, - zo voornaam van verhouding, zo rijk versierd, - ingestort nu,
tot puin geschoten en de kunstvolle balkons in gesmeed ijzer, ze hangen verwrongen,
te bengelen... Jammervol uitzicht, barbaarse vernietiging van oude kostbaarheden,
die verloren zijn en niet kunnen vervangen worden! Het avonddeemster weeft een
waas van weemoed
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Op een briefje dat in vier gescheurd was, en opnieuw samengeplakt treffen wij een losse
nota aan: ‘in de avond aankomst in Lier - pijnlijke indruk - complete verwoesting - stemming
in 't deemster - gelogeerd, zitten praten - gezelligheid - onder. Vrijdag - bezichtiging der stad
in helder licht - St. Gommarus en Begijnhof - 10 u. uitgezet - schoon - tegen wind - lange
eentonige baan - veel groen - verwoesting Oude God - aankomst in Antwerpen tegen de
middag - gedineerd - stad normaal uitzicht. Stil - gewandeld 's avonds Schipperskartier
uitgelatenheid. 11 u. onder Dijkstra. Verso: Zaterdag - bibliotheek - 10 uur St.-Anna
vertrokken - forten en versperring - tranchées enz. - Melsele - St.-Niklaas - prachtige Steenweg
- St.-Niklaas naar Dendermonde - Hamme feeërieke landschap - veel haat - Dendermonde
11 uur aankomst - complete verwoesting ingericht voor toerisme (Leuven Sempsteenweg)
gedineerd 2 uur - Jos. Dec.(oene) afscheid - 4 uur naar Aalst - gekende weg - weerzien van
de Molen met gat in de buik - Aalst - verwoesting - 5 1/2 uur uitgezet - 35 km naar Oudenaarde
prachtige dorpen, intimiteit kerktorens in streek - 's avonds 7 1/2 uur aankomst - tegen wind
- moe
Isidoor Opsomer (1878-1967) Vlaams (portret) schilder
Frans Verschoren (1874-1951), schoolhoofd en jeugdschrijver
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en tovert over de ramp iets onwezenlijks en treurig. Door de stille straten - die geen
straten meer gelijken - wandelen wij en 't schijnt alsof heel Lier in een oud kerkhof
herschapen ware. 't Grootste deel der bevolking is uitgeweken, op de vlucht gejaagd,
te dompelen1 sedert een jaar op den vreemde2 - van hier kwamen ze de sukkelaars
die met hun huisraad op 't lijf, door onze streek zijn voorbijgetrokken. Het stadje is
zo goed als uitgestorven. Het wekt een gevoel van wrok tegen het domme
oorlogsgeweld, en de pijnlijke treurnis overvalt ons alsof wij de ramp aan den lijve
ondervonden hadden.
's Anderendaags in de vroegte zijn we het begijnhof gaan zien en 't verheugt ons
dat die merkwaardigheid ten minste niet verloren is en dat de Lierse dichters en
schilders het kostbaar pand bij hun thuiskomst zullen weervinden. Het blijft een
troost in de algemene ramp.
En nu op weg naar Antwerpen. Wij rijden langs de eentonige baan, door 't
dichtbewassen houtland, tot aan Oude-God, waar over heel de streek, alles
platgeschoren, weggeveegd is als door een orkaan... om de forten bloot te maken,
heet zulks bij militairen! Voor iemand die de streek van vroeger gekend heeft, lijkt
die woestenij een onherstelbare ramp!
In Antwerpen zelf is er van oorlog niet veel te merken - de enkele puinen moet
men er zoeken. Er is weinig beweging, geen vreemdelingen. Bij de haven gekomen,
staan we stomgeslagen, zo doods verlaten en eenzaam de dokken en de Schelde er
liggen! Geen enkel vaartuig, geen zeeschepen, geen rijden en rotsen3 van natiewagens4,
geen rumoer en getier van dok-kers, matrozen, vissers, - akelig doet de stilte aan. In
't schipperskwartier blijft de bevolking er, 's avonds vooral, jolig en uitgelaten en
men ziet er Duitse soldaten de genoegens, vermaken en gezelligheid zoeken die
vreemde zeelieden en matrozen er in vredestijd plachten te vinden, - 't is enkel de
uniform die verschilt. Op Ons-Lieve-Vrouwtoren wappert de Duitse vlag en hoog
in de lucht moet dit zinnebeeld aan de bevolking der stad, de harde druk der bezetting
van de vreemde heerser herinneren.
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dompelen: zwerven, ronddolen
op de vreemde: buiten de eigen streek
rijden en rotsen: druk heen en weer rijden
natiewagens: sleperswagens, lange wagens op kleine wielen voor zware vrachten
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Langs het Vlaams Hoofd zijn we vertrokken, naar 't Land van Waas. En hier vallen
we ineens midden in de kanonnen, loopgrachten en versperring van prikdraad, - een
heel veld van verdediging door de Duitsers rond de forten aangelegd. Op de grote
baan eindelijk van St-Niklaas, herbegint het vredig uitzicht met velden vol vruchten,
en verder, over Hamme, Moerzeke, op de weg naar Dendermonde, gelijkt de streek
een paradijs, een weelderig landschap vol hoge bomen, waar kronkelende beken door
vruchtbare landouwen heenvlieten; in die lustwarande1 is 't dat de schilder Edmond
Verstraete2 zijn grandioze doeken borstelt.
Bij onze aankomst in de stad, bij de brug van de Dender, worden we tegengehouden
door twee wachten, die niet alleen ons paspoort nazien, maar heel ons boeltje, dat
op de stuurstang van onze fiets gebonden is, doorsnuffelen en uitpakken! Wàt hier
eigenlijk als contrabande3 aangezien wordt, hebben we niet kunnen vernemen;
gelukkig hadden we 't enig verdachte stuk - de prentkaarten van Leuven voorzichtigheidshalve veilig weggeborgen, en na het onderzoek werden we in stad
toegelaten. Dendermonde lag zogoed als geheel platgeschoten, ganse wijken waren
totaal verdwenen. Hier echter was het puin grotendeels weggeruimd, de straten weer
net in orde en daardoor miek de uitgestrektheid der verwoesting niet de pakkende
indruk gelijk Leuven en Lier. Bij de aanvang van de oorlog had Dendermonde
nochtans - misschien omdat er zo hardnekkig gevochten werd? - het meest
beroemdheid als puinenstad verworven. En al was er het uitzicht bijlange zo
merkwaardig niet gelijk de andere verwoeste steden, toch wilde ieder naar
Dendermonde. Wij troffen er dan ook, in tegenstelling van de andere plaatsen die
wij bezocht hadden, een groot aantal vreemdelingen: hele familiën en benden
excursionisten in rijtuigen. Aan verschillende bijzonderheden konden wij merken
dat neringdoeners4 en hoteliers zich op de toeloop van bezoekers hadden ingericht.
We kwamen er rond de middag aan en wij, die gemeend hadden ons in de verwoeste
stad met een stuk brood te zullen moeten verhelpen, zagen overal menu's
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lustwarande: verrukkelijke wandeltuin
Edmond Verstraete (1870-?) landschapsschilder
contrebande: smokkelwaar
neringdoeners: neringdoenden, kleinhandelaars
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uithangen met reclamen van gasthoven, waarvan enkele in houten barakken. We
konden er ons aan een degelijke tabled'hôte neerzetten waar ons een heel uitgezocht
diner werd opdiend, met een volledige keus van wijnen! Altijd maar verrassingen
op reis in oorlogstijd...
In de namiddag zetten we uit1 naar Aalst. Onder de weg zagen we iets dat een
nooit te vergeten indruk miek: op de hoogte, langs de baan stond een oude stenen
molen, heel onttakeld, zonder zeilen, met een breed gat midden de wand. 't Was iets
vervaarlijks, die verschrikkelijke wonde in het lijf van die reus, die als een stomme
getuige de aanval had getrotseerd en verminkt overeind bleef staan, midden de
verlatenheid van het slagveld. Het spokig verschijnsel hebben wij lange tijd
aangestaard en konden er met moeite van weg, zo vereend2 was het uitzicht.
Aalst zelf was tamelijk beschadigd, maar er was niets bijzonders te bezichtigen;
de vrienden die wij er meenden aan te treffen waren ook al in den vreemde
uitgeweken. Daar het zulk prachtig weer was en nog niet laat genoeg om hier te
blijven overnachten, besloten wij het record te slaan van onze etappen en maar door
te rijden tot Gent. Er viel dus een baantje af te leggen van eenendertig kilometer, en
wij droegen er, sedert te morgen, reeds drieenvijftig in de benen! Maar het schikt nu
zo, we waren immers op de terugreis, en in Aalst zag het er duivels verdrietig uit.
Veel van de plaatsen waar we nu voorbijtrokken hadden tijdens de oorlog een
geschiedkundige betekenis verkregen; zo te Oordegem de samenkomst van Braun,
de burgemeester van Gent, met generaal von Glück3; te Kwatrecht en te Melle
getuigden de verwoeste woningen van de gevechten die men er de eerste maanden
van de oorlog had geleverd.
In Gent krielde het van soldaten, 't scheen alsof er een heel leger te been was en
na lang zoeken, konden wij er een gelegenheid vinden waar men ons herbergen wilde
en onze vermoeide leden konden uitstrekken.
's Anderendaags was 't zondag... en rustdag. We hebben dan ook onze fiets maar
op stal gelaten, vrienden en kennissen
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uitzetten: vertrekken
vereend: vreselijk, akelig
zie hoger onder 23 september 1914
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bezocht, door de stad gewandeld, vroeg gaan slapen om de maandag morgen, over
Deinze, Kortrijk, elk naar zijn huis te trekken.
Daarmede was onze oorlogsreis afgelopen. Nadat de velerlei verschillende en vaak
tegenstrijdige indrukken bezonken waren, bleef er mij de herinnering als een visioen,
over de pracht en de schoonheid van ons Land. Nooit te voren was die schoonheid
mij in die mate opgevallen, nooit had ik er van genoten gelijk op deze reis; wellicht
omdat we op verschillende plaatsen zo pijnlijk getroffen werden door de tegenstelling,
waar de oorlog die schoonheid geschonden of vernietigd had. Nu eerst beseften wij
de uitgestrektheid der ramp door de oorlog in ons Land teweeg gebracht, al hadden
wij er maar een klein deel van te zien gekregen, en we vermoedden vooral niet: wat
er nog komen moest, - dat 't ergste ons nog te wachten stond.

30 augustus 1915
Locomotief verschijnt op de trambaan + commentaar.

31 augustus 1915
Idem met Duitse werklieden - trambaan opbreken1.

<september 1915>
1 september 1915
- Gent Oneigene streek - kennissen vertrokken - overal met Vlaams komt men terecht.

2 september 1915
Troepen naar de Hollandse grens.
Staties2 ondermijnd.

1 september 1915
1

2

losse nota: ‘1. Verjaring vertrek - alleen zitten gelijk toen - maar bewust dat vrouw en kinderen
boven zijn - alles in stilte. 2. mentaliteit werkvolk aan de tram voor de deur. 3. houding van
antiduitse civilen in en buiten betrek met Duitsers - gezond oordeel - onmogelijkheid van
vete bij vreedzaam uitzicht van de Duitsers.’
Staties: stations

Stijn Streuvels, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

Reis Gent - uitzicht gewoon - zodat men telkens de oorlog vergeten is - ware 't niet
dat men er aanstonds weer aan herin-

Stijn Streuvels, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

470
nerd wordt door nevenzaken - over heel de streek zijn de vrienden afwezig en 't is
alsof men door een vreemde streek reisde waar niets meer ons vasthoudt - Claus1 te
Astene, St.-Martens-Latem - Desmets2, Buysse3 Astene en in Gent?!!!

7 september 1915
Voor de 100 en zoveelste maal zijn de Dardanellen gevallen: men bevestigt het
nieuws door bewijzen van dees soort: er zijn mensen die over 't front de klokken
hebben horen luiden - om de overwinning te vieren.
Verder doen de gewone geruchten nog altijd de omloop aangaande algemene
offensieve4 van de verbondenen - die de grote doorbraak moeten teweegbrengen.

8 september 1915
Vandaag een duif zien vliegen - bij die wonderheid valt het nu eerst weer op hoe
leeg het uitspansel is sedert het bevel van de algemene duivenmoord werd
uitgevaardigd5. - aangaande de duiven zijn nog altijd veel legenden in omloop. - het
was van iedereen geweten dat er veel duiven in de koornvruchten verscholen zaten
- nu de vruchten gepikt en ingehaald zijn heeft men een nieuw soort schuilplaatsen
moeten vinden. Een vriend vertelde mij gister wat er op zijn streek (omstreken Tielt)
is gebeurd. - Duitse recruten speelden kleine oorlog6 in de velden - een officier was
op een koornmijt geklommen die als observatiepost dienst deed. Maar als wanneer
hij zich van de stroberg laat neerglijden ploft hij door een soort verdekte betimmering7
in een put - en rond hem stijgen een zwerm duiven de lucht in. - Zonder 't te weten
had hij de diertjes onverwachts de vrijheid van de lucht weergegeven.
Kortrijk is zo stil als een buitendorp. De straten zijn leeg en zonder beweging. De
troepen zijn vertrokken - naar 't front hoor ik - Hier ook heerst iets onder de bevolking
- als een ver-
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Emile Claus (1849-1924), schilder
gebroeders Gustaaf (1877-1943) en Leon (1881-1966) De Smet, beide schilders
Cyriel Buysse (1859-1932) schrijver
offensieve: offensief, aanval
vanaf november 1914 mochten de duiven niet meer uitvliegen en vanaf mei 1915 mocht
niemand nog duiven bezitten
kleine oorlog: loze oorlog, legeroefening
verdekte betimmering: verborgen timmerwerk
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wachting - een verlangen naar grote gebeurtenissen - de Dardanellen, de Balkans en ... een aantal voorspellingen dat de alliees1 - gaan doorbreken. Een tragische
overrompeling staat het nu zo kalme stadje misschien te wachten - en toch blijven
de bewoners kalm en gerust de gebeurtenissen afwachten - Op de boulevard wandelen
de kindermeiden met, en de kleine kleuters spelen of worden in hun voituurtje2
voortgerold. - Hoe zouden de vluchtelingen die hier hun huis hebben en nu sedert
een jaar in 't vreemde zijn - zich die boulevard hier voorstellen - waar 't leven zo
kalm en gewoon zijn eigen en oud uitzicht behouden heeft - hoe moeten hun gedachten
die naar hier gericht zijn - zich valse voorstellingen maken van de werkelijkheid.

zondag 12 september 1915
Impressies reis Kortrijk.
Velden zomerse stilte Deerlijk - dorpelingen samengetroept de verordeningen lezend.
Kortrijk stilte gemoedelijke wandelaars.
Doornik - Walen die de N.R.C.3 lezen - met een woordenboek!
Graan - nog altijd de grote bekommernis zonder dat iemand juist zeggen kan wie
- waar en hoeveel het zal bedragen.

13 september 1915
Flauw geschut met veel bedrijvigheid van vliegers in de lucht.
Jacht is open - maar 't zijn officieren die ik zie (over) de velden afketsen4 en waarlijk
onze burgers die er achterlopen 't wild op te jagen.
De tram rijdt aanhoudend voorbij. - beladen met opgebroken rails!!!
Beschouwingen - Sedan5 - en wanneer zullen ze terugkeren??
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alliees: geallieerden
voituurtje: kinderwagen
Nieuwe Rotterdamse Courant
afketsen: aflopen
bedoeld wordt het wegvoeren naar de streek van Sedan van opgeëiste arbeiders om er voor
de Duitsers te werken
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14 september 1915
Voortdurende bedrijvigheid van vliegers op de streek. - Eergister is een vlieger
neergedaald tussen Kortrijk en Zwevegem bij Soetens Molen en heeft er een Belgische
bespieder neergelaten - en ongehinderd weer vertrokken Te Ooigem langs de Leie daalde een andere Engelse vlieger - maar met 't gevolg
dat de vlieger in de bomen terecht kwam en de inzittenden gekwetst werden - De
Engelsman kreeg een stuik1 op de kop en de andere, een zekere Van de Leene,
gewezen politieagent te Kortrijk, - die een mand postduiven meebracht en hier een
zending van bespieder kwam uitoefenen, is er met een gebroken been en arm van
afgekomen - het heeft een vol uur geduurd eer de Duitsers erbij gekomen zijn en de
twee gekwetsten hebben alle gelegenheid gehad om hun papieren in veiligheid te
brengen. - Hier echter hebben de vrouwen het weeral verbrod2: zij wisten nl. aan de
Duitsers te vertellen dat er brieven afgegeven waren aan de omstaanders - 't gevolg
daarvan is dat al de huizen in de omtrek afgezocht werden en verschillende mensen
in hechtenis genomen zijn.
Over de bomaanslag van verleden week te Lichtervelde melden de gecensureerde
bladen dat er 13 burgers getroffen werden - de naam, ouderdom en bedrijf van de
slachtoffers wordt er nauwkeurig opgegeven, verder niets ... De waarheid echter
verneem ik van een vriend uit de streek die er bij geweest is - er zijn nl. bij die 13
burgers - 250 soldaten gedood - 87 op de slag en 't overige aan de gevolgen van hun
wonden bezweken. ...
Een bewijs hoe wij de gecensureerde bladen lezen moeten - gelukkig dat men van
de dingen die in de streek gebeuren, meer te weten komt en het niet gaat3 om de
waarheid door een ambtelijk bericht te verduiken.

15 september 1915
Vandaag is 't de fatale datum dat de alliees4 moeten doorbreken en ons komen
verlossen - Er wordt inderdaad fel geschoten - maar verder vernemen we niets. Ik
verwacht dat we kortelings5 van een nieuwe datum zullen horen - de mensen
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stuik: stoot
ver-brodden: verknoeien
gaat: lukt
alliees: geallieerden
kortelings: weldra
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moeten een vast punt hebben om hun hoop en verwachting op te stellen en de
vervulling van hun verlangens schuiven zij altijd met vaste termijnen achteruit zonder
dat hun vertrouwen tot wankelen wordt gebracht. Denk er maar niet aan de mensen
te doen begrijpen dat als er werkelijk een algemene aanval beraamd wordt men de
uitvoering niet op voorhand zal bekend maken en het onverwachts zal geschieden
om zoveel mogelijk de vijand te verrassen. - Neen, al wie 't u vertelt beweert het te
weten van heel goede bron - zoveel mogelijk van [de] Franse of Belgische état-major1
zelf!!!!!

16 september 1915
Opstootjes onder de dienstplichtigen2 bij de controle - Oudenaarde en Nevele (waar
ik vandaag was) - het gevaar voor opstand en het loskomen van de overmoed zogauw
Vlamingen in bende zijn - plotselinge vrees bij de dienstplichtigen en weigering om
hun handteken nog te geven - verwarring van opvatting - vrees voor de alliees3 en
vrees om meegenomen te worden in 't Duits leger - Oudenaarde - aard van de opstoot
- Nevele - willen zingen, verbod, - slaan de Duits. Gevolgen enz. - Nieuwe
maatregelen: Duitsers blijven er weg en laten de controle doen door de civielen.

17 september 1915
Geen nieuws meer over de gebeurtenissen van de oorlog - praat over de schikkingen
van de tarweoogst - conflict tussen requisitie4 van de Duitsers en het voedingscomiteit
- onwil bij de landbouwers - vooruitzicht + Kortrijk - uitzicht van de stad
+ Harelbeke - Deerlijk aardappelveld met 100den mensen erop! geen bedelaars
meer! allen op 't veld.

18 september 1915
Bedrijvigheid in de lucht. - In de namiddag en in de nacht formidabel kanongeschut.

1
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état-major: legerstaf
dienstplichtigen: opgeëiste arbeiders
alliees: geallieerden
requisitie: opeising
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19 september 1915
Het geschut houdt heel de dag aan, maar de mensen bezien elkaar zonder te durven
uitspreken dat ze er iets van verwachten.

20 september 1915
Ik heb voorgenomen al de verschillende opschriften te verzamelen die langs de wegen
overal aan de bomen of huisgevels uithangen en van de gemeentebesturen uitgaan.
- In vredestijd waren zulke dingen van de prachtigste eenvormigheid omdat het bevel
van een centraal bestuur uitging waarbij de tekst van het opschrift gevoegd was. Nu beschikken de gemeenten over een volledige autonomie en (zonder uitvoerende
macht!) Daaruit komt die schilderachtige verscheidenheid in de teksten waarmede
de wetten uitgevaardigd worden. - Naar de aard van de opschriften ware er zelfs een
studie te maken over dorpspsychologie en physiologie. Ingooigem geeft het laconisch en bondig: Verboden te bedelen.
Tiegem houdt iets meer van 't pompeuse en omslachtige.
Heestert: Gemeente Heestert streng verboden te bedelen.
Otegem: op Otegem is bedelen en rondleuren voor vreemdelingen verboden.
Een ander soort brengt er nog meer verscheidenheid in - en het was ook wat
moeilijker de nieuwe verordening tegen de hondsrazernij1 tot een enkel woord te
concentreren. Zo ziet men op de ene gemeente: Hondensluiting - Hondenverbod op
de andere ook nog hondenboete - en op een gemeente zag ik: bijzonder reglement
op het hondenverkeer - Misschien vind ik er nog wel andere ...
't Kortrijk was er gister weer gevecht in de lucht - 2 Duitse vliegers werden beneden
geschoten waarvan de stuurmannen gekwetst werden...
De dagen worden kort en de avonden lang. - Ik vraag me maar af wat er gebeuren
zal als ik eens weer mijn gewone werk wil hervatten bij mijn lamp tot middernacht
als 't bevel luidt om 9 uur alle licht te doven???
Heel de streek is als een toversprookje zo prachtig in de maneschijn - tot nu toch
kwam er geen verbod om na 9 uur

1

hondsrazernij: hondsdolheid
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ook dàt licht uit te doven - We kunnen ervan blijven genieten van in ons venster op straat zijn alle sentimentele wandelingen verboden - En Madame de Staël die
beweren durft ‘que l'Allemagne est un pays de poêtes et de rêveurs!!!’
Fel geschut heel de dag!

22 september 1915
Op wat wondere gronden zijn toch de zedelijkheidswetten van de mogendheden
gebouwd. - Wat werd er al niet geschreven en getwist over dat leveren van kanonnen
en schietvoorraad van Amerika aan Engeland. - Nu dat de volkeren aan 't vechten
zijn schijnt dat leveren een overtreding van 't geen men noemt het volkerenrecht maar hoe knoopt men dat aaneen - waar het wel toegelaten is buiten oorlogstijd, en
wapens en voorraad een handelszaak zijn die vrij gedreven wordt over heel de wereld
en ook zelfs aan landen die vermoedelijk tegenover elkaar zullen staan. Zie maar
hoe Jules Huret zijn bezoek beschrijft aan Ehrhardt en Krupp.1 - (Bl. 266 (Rhin et
Westphalie))
‘Allons, se dit M. Ehrhardt, fabriquons de solides canons, des lances inébranlables,
des fusils à toute épreuve, et de bonnes balles bien pénétrantes pour qu'un jour les
Chinois et les Japonais, les Turcs, les Russes et les Anglais ajustent plus sûrement
les têtes et les ventres des soldats et des marins allemands...’.
Zou men dit niet mogen noemen... blindelings medewerken aan de inzichten van
het noodlot?
En hoe moet men het noemen kluchtig of triestig 't geen bij Krupp gebeurt die er
een speciaal hotel op nahoudt waar de afgezanten van de verschillende mogendheden
op de kosten van de firma prinselijk ontvangen worden en er soms jaren verblijven
en goede sier maken in afwachting of om de kanonnen te zien gieten die zij besteld
hebben. Jules Huret schetst ons het leven in het hotel Krupp ‘Essener Hoff’ waar al
de afgezanten van de wereldmogendheden verenigd zijn.
‘Rien ne peut montrer mieux qu'une réunion pareille ce que notre civilisation
actuelle a d'artificiel.

1

Jules Huret (1864-1915), Franse journalist, verwierf bekendheid door zijn als enquête
opgevatte reportages
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A la fin du repas, les vins français ayant échauffé les têtes, les voix montaient et tous
ces ennemis trinquaient longtemps comme des frères, au milieu des rires et de la
fumée de gros cigares, aux frais de la princesse, à mille lieux de songer aux raisons
qui les avaient amenés là. Tous ces gens s'entre-tueront peut-être un jour prochain
avec les canons qu'ils sont venus voir forer. Mais en attendant que 1'acier soit refroidi,
ils “godaillent” - comme disait Guillaume II à Jules Simon. Les peuples trinquent
avant de s'égorger!’
Die boeken van Huret zijn onder veel opzichten heel belangrijk maar bijzonderlijk
nu in deze tijden en sommige uitspraken pas enige jaren gedaan tonen hoe de zaken
buiten alle verwachting uitdraaien kunnen - Zo lees ik:
‘La Russie ne tentera jamais rien contre l'Allemagne.
L'Angleterre ne peut aider en rien la France dans une guerre continentale puisqu'elle
n'a pas d'armée. Et même en supposant qu'elle en fasse une, avant que cent mille
Anglais débarquent à Boulogne, à Calais et à Dunkerque, la guerre serait finie...’
En die andere uitspraak die als de algemeen aangenomene vermeld wordt:
‘L'Angleterre que la France a appelée pendant des siècles “la perfide Albion”, sait
très bien que nous ne nous battrons pas avec elle qui a une flotte quatre fois supérieur
à la nôtre. Ce qu'elle veut, c'est que vous, Français, vous vous battiez avec nous.
Pendant ce temps, sous prétexte d'alliance avec la France, elle détruirait ce qu'elle
pourrait, de notre marine marchande et tâcherait de faire sortir de nos ports nos
cuirassés qui s'en garderaient bien... Le sort de la guerre continentale ne lui importe
pas: quoi qu'il arrive, elle n'a rien à y perdre.’ (Rhin et Westphalie bl. 500).
Het geschut houdt altijd om ter hevigst aan - ten westen uit goed,1 ten oosten uit
leute2 - daar zijn 't de recruten die geoefend worden en wij hier te midden in leven
alsof het ons niet aanging omdat niets van al wat ons omgeeft zijn gewone uitzicht
verloren heeft. We moeten onze gevoelens aan onze hersenen opdringen. We moeten
ons wakker schudden om niet te versuffen in de gewoonte en te vergeten dat er grote
dingen gebeuren - waarvan de toekomst en 't uitzicht van Europa af-

1
2

uit goed: ernstig
uit leute: voor de lol
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hangt - de tragiek moeten we ons gedurig herinneren en denken dat er bij elk
kanonschot dat1 we schier2 niet meer naar luisteren - mensen vallen en mensen
vermoord worden.

23 september 1915
Formidabel geschut houdt aan - zonder verpozing - Ambtelijke berichten melden
niets bijzonders. Het mondelinge nieuws is en blijft des te belangrijker - Van zekere
bron wordt gemeld: in een slag van de Argonne sneuvelden 100.000 Duitsers die 15
kilometer achteruit geslagen werden. - Holland kreeg 24 uren tijd om Engeland toe
te staan een actie op de Schelde te beginnen - alle Hollandse onderdanen worden
terug in hun land geroepen! - Als er maar iets waar is van die vliegende geruchten,
mogen wij ons aan gebeurtenissen van belang verwachten.
Dat is nu voor 't mondelinge nieuws - 't gedrukte is onder veel opzichten al niet
veel betrouwbaarder. - Maandag laatst gaf de Vlaamsche Post aan zijn lezers 't
volgende sensatieberichtje ten beste: Onze grote Vlaamse schrijver Stijn Streuvels
vertoeft op dit ogenblik in Nederland. Naar wij vernemen brak hij bij een val in zijn
woning te Ingooigem een rib en vertrok ter genezing voor enige tijd naar het noorden.
Ik ben volkomen onverantwoordelijk voor dat berichtje dat gezien de moeilijke
post-verbinding zeker zal in betrek staan met een val enige maanden geleden. Mijn
ribben zijn anders voor 't ogenblik gans in orde - maar hoe ik er die genezing in
Holland zou gaan zoeken blijft voor mij een duistere veronderstelling.

24 september 1915
Het geschut houdt aan - zonder uitkomst althans.
De nieuwsbladen geven nu heel omstandig de voorstellen door de bondgenoten
en de Duitsers gedaan aan Bulgarië. Gelijk het hier voorgesteld is gelijkt het op niets
anders dan een gewone koophandelszaak waarbij de meestbiedende de medewerking
van Bulgarië zal verkrijgen.
De verbondenen bieden aan Bulgarië een stuk van Griekenland, een stuk van
Servië en een stuk van Roemenië - of de aanbieder wel in volle eigendom over het
aangebodene be-

1
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dat: waarnaar
schier: bijna
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schikt schijnt hier van ondergeschikt belang, men neemt desnoods 't geen men beloofd
heeft te geven! Als vergelding wordt van Bulgarië geëist 200.000 mark en het vrij
gebruik van de havens... De Duitsers bieden aan Bulgarië heel Macedonië en nog
wat, maar vragen niets anders dan dat Bulgarië een schone en zuivere onzijdigheid
zou bewaren. De koopzaak wordt nog niet gesloten want Bulgarië begeert nog meer
te krijgen. Ik stel me in 't geval van een van de 200.000 Bulgaarse soldaten en ik ben
benieuwd welke idealistische reden de tzar van Bulgarië (tsaar Ferdinand) zal opgeven
eens dat zijn besluit genomen is en hij in een roerende toespraak zijn onderdanen zal
mededelen dat ze hun goed en bloed moeten offeren voor het vaderland!? Lijkt het
niet alsof het leven van een mens van ondergeschikt belang werd en de mens kan
beschikken naar goeddunken over 't leven van 100.000den?

25 september 1915
't Geen we nu sedert enige dagen horen in 't westen - gelijkt aan het rollen van een
zware wagen waarvan men onderscheidelijk de hotsing op de kasseien kan uitkennen
- of ook soms aan 't roffelen van reuzentrommels - ik vraag me af: hoeveel kanonnen
er in rij of tegelijkertijd afgevuurd worden om alzo holderdebolder1 een ratelend
gerucht te maken.
Nu worden de notelaars gerequireerd2 - als 't maar alleen de noten waren, maar
ziet ge mij nu een prachtige notelaar op 't hof die alzo veroordeeld wordt om geveld
te worden - iets dat op 't hof iets geworden is als de ziel en de beschermgeest, - ik
kan vermoeden wat het zijn zal bij sommige landlieden - alzo3 hun lieveling te moeten
missen en hem zelf te moeten omver werken!!! - Een nieuw soort slachtoffers van
de oorlog -onze notelaars moeten nu dienen om crossen4 van geweren van te maken
-.

zondag 26 september 1915
In Kortrijk.
De ambtelijke mededeling luidt.

1
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holderdebolder: hals over kop
requireren: opeisen
alzo: aldus
crossen: kolven

Stijn Streuvels, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

479
‘Na een artillerie gevecht dat 50 uren over heel het front duurde is de infanterieaanval
begonnen’ - Men hoort geen kanon meer, maar de spanning blijft er bij 't gedacht
van 't geen er nu misschien op de stond gebeurt De stad heeft haar gewoon uitzicht - buitengewoon stil. Gister kwam er alarm en
al de troepen zijn moeten optrekken. - Duitsers zelf vertellen dat er een aanval
beraamd was donderdag om 3 uur maar dat de Engelsen en Fransen ingelicht door
bespieders de aanval voorkomen hebben en zelf begonnen hebben1 van 12 uur, dus
3 uur voor de Duitsers gereed waren. - Een 500-tal Engelsen werden gevangen
genomen waarvan een groot deel is kunnen ontsnappen - als gevolg daarvan werden
deze morgen al de passen en kaarten onderzocht en nagezien van al wie een wacht
moest voorbijgaan. - Te Oudenaarde zijn een groot aantal burgers de mis niet kunnen
gaan horen omdat ze zonder hun kaart niet over de Schelde konden. In Kortrijk was
het al zo slecht op al de bruggen van de Leie - aan de ijzerenweg2 en over de vaart Ik hoor niet dat men erin gelukt is alzo3 Engelse vluchtelingen te knippen. Op de
kiosk van de grote markt wordt er een militair concert gegeven - zonder toehoorders
- de burgerij houdt zich prachtig ongevoelig voor de Duitse muziek en de mensen
die van de kerk komen gaan over de markt alsof de galmen van de harmonie de lucht
in vliegen zonder dat iemand er iets van horen kon.
Anders is de bevolking volkomen kalm, men wandelt, men praat over zaken, men
neemt schikkingen. Ik heb een tentoonstelling bijgewoond [!] van schilderwerken,
ik heb een gesprek bijgewoond met een architect en een ondernemer en iedereen
handelt en doet alsof er geen oorlog was of tenminste alsof er nooit enige beroering
meer te vrezen was en binnenkort alles weer zijn gewone loop zou hernemen. In 't
terugkeren op de tram wordt er gelachen en verteld en de soldaten - op dezelfde
banken - van hun kant hebben het ondereen al even druk met dingen die de oorlog
niet raken.
Onwillekeurig denkt men hoe weinig er maar nodig is om heel die geruste doening
omver te gooien en dat al die mensen langs de vier windstreken moeten wegvluchten
en de gebouwen die we nu zo vast en gewoon zien rechtstaan op hun oude
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hebben: zijn
ijzerenweg: spoorweg
alzo: aldus
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plaats tot gruis kunnen uiteen vliegen. 't Is oorlogstijd, de vreselijke ramp heeft
alreeds gewoed en woedt nog heel in de nabijheid - ze kan alle stonden naar hier
overslaan - en toch doen de mensen heel gewoon - het leven dringt zich op - en angst,
schrik en ontsteltenis zijn dingen die maar ontstaan zolang heel de omgeving verwoest
is en de dood onmiddellijk dreigt. Een stonde verpozing en de hoop fleurt weer op
en het bijkomstige wikkelt er zich weer tussen...
Te Vichte rijdt de ene trein achter1 de andere - lange rijen wagens gesloten of open,
met auto's, caissons2, rijtuigen en de vreemdste voorwerpen. Nog nooit is er zoveel
op zulke korte tijd over de baan van Brussel naar Kortrijk gevoerd, verzekert men
mij3.

27 september 1915
Geen schot meer - algehele stilte - tenzij heel de nacht door altijd maar treinen,
treinen, altijd maar treinen, die westwaarts oprijden - met versterking - het lijkt of
er weer een algemene samentrekking plaats had om een krachtige aanval te doen aan
de IJzer. De spanning houdt aan en men draagt het in 't gemoed dat men in die stilte
na dat hevig kanongeschut plots de eerste slagen zal horen heel in de nabijheid, als
signaal van de algemene verschrikking.

dinsdag, 28 september 1915
De rust en kalmte ligt over de hele omgeving als een bedriegelijk schijnsel4 want
men mag zich altijd aan plotse stoornis5 verwachten en verrassingen komen op zonder
dat de streek er in 't minst haar gewone uitzicht bij verliest of in iets verandert - 't is
heel 't tegenovergestelde als de natuur zelf iets buitengewoons wil verrichten - aan
honderd dingen wordt men de komende beroering gewaar en alles geeft het uit dat
er iets gebeuren zal. Voor alles wat van de mensen komt zelfs het schrikkelijkste6
daarentegen, houdt de natuur zich alsof 't haar niet in 't minst raken kan - alsof er
geen mensen bestonden.

1
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achter: na
caissons: munitie- of proviandwagens
losse nota: ‘26 september. Zondagmorgen een bom gevallen te Outrijve achter 't hof van
Derumeaux, in d'eerde.’
schijnsel: schijn
stoornis: verstoring
schrikkelijkste: verschrikkelijkste
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In de voormiddag waren wij rustig noten aan 't knippelen1 als we 't geronk horen van
een vlieger - geen bijzonder verschijnsel in deze tijd - zodat mensen die maar aan
iets bezig zijn er zelfs niet meer naar opzien. Maar nu komt er een tweede en een
derde en als we 't eindelijk goed nagaan tellen we er acht - zij wieken over en weer
heel hoog tegen de wolken - en terwijl we nog staan te zien - horen we een tiental
zware ontploffingen. Hier en daar zien we lichtstippels, rookwolkjes - er ontwikkelt
zich een episch gevecht boven ons hoofd maar de vliegers zwenken in zulke sierlijke
kringen dat de vuursprankels schijnen als vonkjes uit een tondeldoos2 zo nietig. - dat
men niet denkt aan het tragische van 't geen daar gebeurt - 't gelijken een zwermpje
muggen die spelemijen3 in de zonneschijn - eindelijk kiezen zij elk een richting en
verdwijnen in de verte.
's Namiddags ga ik er op uit om te zien wat er gebeurd is. Op onze gemeente zijn
er een 10-tal bommen gevallen - langs de ijzerenweg - de brug was bedoeld en de
treinen die gedurig voorbijrijden. Ze vielen echter in de blote eerde4, enige zonder
te ontploffen. Een meisje is gekwetst door een ijzersplinter in de hand. Te Deerlijk
en te Harelbeke vielen er evenveel - zonder iemand of iets enig letsel te doen. Men
houdt ons soms voor de ondoorgrondelijke wegen en inzichten van de Goddelijke
Voorzienigheid - maar nu zou men ook met evenveel recht mogen spreken van de
ondoorgrondelijke inzichten van het legerbestuur in oorlogstijd. Ik noch iemand
begrijpen wat de verbondenen ervan hebben willen om onze streek te overzaaien
met schroot te meer daar tot nu toe de uitwerksels5 zo schamel waren en er altijd
groot gevaar is van weerloze burgers te treffen die de verlossing verwachten van de
verbondenen en niet de dood! Men heeft het gemunt op de bruggen van de ijzerenweg
- waarom deed men ze niet springen verleden jaar toen er al de gelegenheid toe was
het werk doelmatig te doen zonder ongelukken te verwekken? - Daarbij - ikzelf wil
er mij mede gelasten met twee, drie vastberaden mannen te voet en zonder vliegtuig
alle nacht een brug te doen springen en de
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knippelen: met een stok(knuppel) afslaan
tondeldoos: doos met tondel (licht ontvlambare stof) en vuurslag
spelemijen: zich vermaken, spelen
blote eerde: naakte grond
uitwerksels: uitwerkingen
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Duitse wachten meteen; als de spionnen - die hier toch zo talrijk rondlopen - maar
wat dynamiet meebrachten. En wat moeite ware 't een trein te doen kantelen met
enige arbeiders - veel beter dan van uit de lucht een bom te werpen waar 2000 kansen
tegen één bestaan het doel te missen!! - Ik ben maar benieuwd hoe men ons later die
handelwijze zal uitleggen.
Een vlieger die als doel heeft van uit de lucht een brug of een rollende1 trein te
treffen heeft 1000 kansen op één, zijn doel te missen en onschuldige slachtoffers te
maken - als het zo gemakkelijk zou zijn met 4 vastberaden mannen te voet en zonder
vliegtuig een aanslag te wagen, en trein en brug met wachter en al in de lucht te doen
vliegen als die spionnen die altijd maar van achter 't front komend, een beetje dynamiet
meebrachten.

woensdag, 29 september 1915
Bij elke bom die niet ontploft is staat een schildwacht met de bajonnet op 't geweer
en in de namiddag worden ze ontgraven en men doet ze ontploffen.
Gister werd te Desselgem een jonge boever2 met zijn [paard]3 op het veld door een
bom uit een vlieger gedood. Ik vraag mij af welk een eretitel of welk een gedenksteen
men beschikt4 voor slachtoffers die alzo5 door onze eigen bondgenoten getroffen
worden?
Heel de dag in Hamlet gezeten6. Ik heb het dikwijls gedacht - en ik meen het meer
dan ooit - dat men mij met dat ene boekje wel ergens een paar jaar in een kamp of
gevangenis zou mogen opsluiten zodat ik uit de maatschappij weg ben en van de
wereld niets meer verneem.
Ik hoorde eens beweren door een dokter dat - als de mensen 't verstand hadden en
de moed om (zich) alle jaren 5 dagen te doen alsof ze ziek waren - in bed kruipen
en niet eten - dat er veel zware ziekten zouden vermeden worden en de gezondheid
erdoor fel zou bevorderd zijn. Ik geloof dat we 't zelfde heil bekomen zouden van
een geestelijke afzondering - 8 dagen met niets dan een ernstig boek - uit de
samenleving wegtrekken om
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rollende: rijdende
boever: stalknecht
Streuvels heeft een woord vergeten
be-schikt: voorbestemt
alzo: aldus
gezeten: gelezen
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ons innerlijk te verdiepen - als we daaruit terugkeren zouden we een veel gezondere
blik op onze omgeving krijgen en onze inzichten zouden er bij winnen aan... Nu
meer dan ooit bewonder ik de paters die in hun cel leven - en van de wereld niets
weten. Nu bijzonderlijk in deze tijden zouden we er weinig bij verliezen een tijdeke
ontheven te zijn uit de samenleving die een gekkemans vastenavond aan 't vieren is!
- ‘Quelle est la cause honnête, je ne dis pas à vous enthousiasmer, mais même à vous
intéresser par le temps qui court?’ Flaubert Corr. II. 2531
Aansluiten Kwestie hogeschool zie Vlaamsch Nieuws Nr 23 2de jaargang.
‘La bêtise de tout ce qui m'entoure s'ajoute à la tristesse de ce que je rêve.’
Het gemoedsleven is een deining of een schommelen tussen opbeuring en
neerslachtigheid - 't geen ons een uitkomst bood in 't leven van de toekomst wordt
ons telkens weer hernomen door... en we staan weer even ver. Het komt er op aan
om met de dichter te zeggen: o, leven ‘Du bist der Wald der Widersprüche!’ Rilke
bl. 29.

1

losse notas: ‘(niets dat meer in staat is om te vertederen dan medegevoel medelijden van
vreemden - ik heb het hier ondervonden) [gans deze zin is doorstreept]. - Het menselijk
gevoel is een afgrond van tegenstrijdigheden - het leven in gewone omstandigheden is er al
vol van maar in oorlogstijd is 't nog iets anders - door die opvolging van hevige
gemoedsbeweging - nood en vrees geraakt men het stuur kwijt - en de afzondering ook heeft
er schuld van - 't is niet goed dat de mens alleen zij - wij zijn gewend in massa te voelen 't
is alsof men door afzondering op een lager plan ware gedaald - hier in de gemeenschap voelt
men zich weer opgaan en de gevoelens terugkeren.’ ‘Aan alle gemoedsspanning zijn er
grenzen - de opname (réceptacle) van de indruk verslapt - en de gewone levensfuncties halen
weer de bovenhand juist gelijk het gebeurt bij geestelijke vervoering, extase of verheven
kunstgenot, - die buiten zekere grenzen niet duren kunnen omdat lichaamlijke
noodwendigheden het geestelijke werk komen verstoren. - Reine hoogten - eerste spanning
van de oorlog die hogere toestanden schept. Men zou denken dat de oorlog die alle stoffelijke
toestanden omver heeft gegooid, ook de geestelijke waarden heeft omgekeerd.’
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<oktober 1915>
1 oktober 1915
Onze landgenoten die hier 't leven niet meemaken en vreemdelingen die hier 't leven
niet meemaken en maar uit buitenlandse bladen vernemen hoe 't hier gesteld is - onze
nakomelingen ook zullen zich maar moeilijk een denkbeeld kunnen vormen van de
geest en de toestand van de bevolking die hier in 't bezette gebied heerst1.
Van die zogenaamde verschrikking is nergens een spoor meer te zien - aan het
oppervlak van 't leven gaat alles zijn gewone gang - mag men zeggen - aan 't geen
er verteld wordt hier en daar kan men al merken dat de Vlaamse kluchtigheid verre
van dood is of onderdrukt - en de nood en de behoefte aan verzet doet zich meer en
meer gelden. - We zijn in 't jaargetijde van de dorpskermissen - verleden jaar bleef
alles stil en de kermis werd niet genoemd - nu is het al veel veranderd, - openbare
feestelijkheden zijn er wel geen - maar toch wordt er gevierd binnenshuis. Er is
overkomst2, er is koekebrood3 en taart en in de namiddag wandelen de dorpelingen
met hun familieleden door 't veld naar de plaats4 tot aan de herberg. Moet5 het
toekomende jaar nog oorlog zijn - de kermissen zullen weer gevierd worden gelijk
altijd met orgel en dans en volkspelen en gezang en dronkenschap.
De volkspelen zijn meer dan ooit in gang6 - want er is meer vrije tijd onder de
werklieden - maar eigenaardig is 't om na te gaan hoe de oorlog een invloed uitoefent
en de aard van vermaak en verzet veranderd zijn.
Voor al wie geen paspoort heeft is het fietsrijden weggevallen - dus ook de
wedstrijden - Ronde van België enz. - met 't gevolg dat de jonkheid7 de vier
windstreken niet meer afrotst8

1
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losse nota: ‘Hoe zullen we 't aanleggen om onze nakomelingen wijs, te maken de gesteltenis
en de toestand van onze bevolking. Hier op het plein is er luide gelach en joligheid van de
voetballers die er aan 't spel zijn terwijl enige uren verder het kanon aanhoudend buldert. Op
bijzonderheden die we daaruit halen kunnen moeten we niet ingaan en beschouwingen maken
leidt ook al tot niets - want overal verwart men in de strikken van de felste tegenstrijdigheden
- aansluiten.’
overkomst: familiebezoek
koekebrood: speciaal brood gemaakt met de fijnste bloem, eieren en eventueel ook rozijnen
plaats: dorpsplein
moet: indien
in gang: in zwang
jonkheid: jeugd
afrotsen: (met de fiets) overal rondrijden
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en thuisblijft - herbergen bezoeken is ook te kostelijk en zo ziet men de gebuurs1 van
de hoek of 't gehucht bijeenkomen en grote lummels aan kleine kinderspelen meedoen.
Zo zag ik onlangs te Harelbeke kerels van in de 20 met de marbels2 spelen. Maar het
nieuwste verschijnsel is het ontstaan van 't voetbalspel - het spel dat vroeger maar
door sportlieden en studenten gedaan werd3 - en totaal onbekend was op de buiten komt nu overal in voege - Elke gemeente heeft haar club - en waar er een geschikte
weide is - gaat men aan 't spel - matchen worden gedaan en zo kregen we ter
gelegenheid van ons kermis hier een kampstrijd - met omzendbrieven aangekondigd
- waar Ingooigem tegen Heestert en Kaster de bal schopten! - Een wonder schouwspel
is 't die jongelingen van 3, 4 gemeenten hier uitgelaten en opgewekt aan 't spel te
zien - terwijl broeders en verwanten 't spel van leven of dood moeten aangaan - goed
misschien dat de natuur sterker is dan de menselijke logiek4 - en alle redenering over
konsekwentie van de handeling wegcijfert!

3 oktober 1915
's Avonds van de kermis wordt er om 9 uur politie gehouden door de Duitsers en een
aantal herbergiers en klanten worden geknipt5... omdat ze om 9 uur niet in bed zijn!!!!
[Krantenknipsel]:
UIT HARELBEKE.
Een bericht te Harelbeke door de Duitse overheid uitgehangen had werklieden
gevraagd voor wegeniswerken6 en 29 werklieden hadden zich aangeboden op belofte
van een geschreven bewijsstuk dat bestatigde dat zij niet vrijwillig werkten, doch op
bepaalde7 opeising, dat zij contant zouden betaald worden en niet zouden gebruikt
worden voor werken van militaire aard. Op de bepaalde7 dag ging niemand aan het
werk. De gemeente is verantwoordelijk verklaard en de volgende straffen zijn door
affichen kenbaar gemaakt:
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gebuurs: buren
marbels: knikkers
de eerste Belgische voetbalclub dateert van 1880, de Belgische Voetbalbond van 1912
logiek: logica
geknipt: aangehouden
wegeniswerken: werken aan de openbare weg
bepaalde: vastgestelde
bepaalde: vastgestelde
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1e De werklieden in kwestie zullen tot na de oorlog naar Duitsland gezonden
worden;
e Het is aan het Hulp- en Voedingskomiteit van Kortrijk verboden nog iets naar
2
Harelbeke te zenden;
e Alle drankhuizen zullen gesloten worden, behalve een enkel, dat voor de
3
militairen zal openblijven;
e Vanaf 4 uur namiddag tot 7 uur 's morgens, mag niemand op straat komen,
4
behalve de geestelijken, dokters, veeartsen en vroedvrouwen;
e Al de paspoorten van de inwoners moeten terug binnengedragen worden. Er
5
zullen er elders voor Harelbeke geen gegeven worden; het brievenverkeer is
verboden;
e De gemeente zal nog veroordeeld worden tot een geldboete.
6
Alle overtredingen op deze maatregelen zullen volgens de oorlogswetten gestraft
worden.
(Bien public.)

4 oktober 1915
Op mijn reis naar Kortrijk wordt mijn aandacht getrokken te Harelbeke op de
zonderlinge houding van de bevolking. De deuren van al de herbergen zijn gesloten
en terwijl ik de nieuwe plakbrieven lees komen een paar mannen bij die mij in
opgewonden bewoording de ‘toestand’ uiteendoen.
Het volk van Harelbeke heeft heel bijzondere hoedanigheden - oproerig van
karakter, fel aan elkaar gehecht en koppig - als ze iets voorhebben zullen ze 't niet
meer veranderen en de zeden zijn zo: als er 100 werklieden het werk zouden willen
aanvaarden, daar zijn de andere 7000 om de lafaards de kop in te slaan. De
Harelbekenaars maken ten andere theatergebaren en spreken gees nutteloze woorden
- ze staan daar, een beetje uitdagend. Als de Duitse overheid hen roept op een
vergadering om te gaan werken - ze verschijnen er - maar als het besluit moet
uitgevoerd worden zijn ze allen verdwenen - niemand weet waar. De Harelbeekse
vrouwen vooral zijn geen katten om zonder handschoenen te pakken! Als gisternacht
een 20-tal van die werklieden door soldaten op hun bed verrast waren en naar Kortrijk
gebracht - deden de vrouwen met al de kinderen hun uitgeleide - en ze namen geen
blad voor de mond om achterwege1 haar verontwaardigd gemoed los te laten.

1

achterwege: langs de weg
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In 't terugkeren heb ik het getroffen dat ik 1/4 voor 3 uur B.T.1 hier terug ben om de
opsluiting van de stad bij te wonen. De patroeillen zetten uit2 en overal in de volkrijke
straten, in steegjes en gangjes - lijkt het een vluchten als voor de opkomende
watervloed - Iedereen springt het deurgat in en op vijf minuten tijd is heel de stad
als uitgestorven. Zo vreemd en angstig is 't gevoel dat men ondergaat om te midden
de zonnige namiddag die straten leeg en verlaten te zien - en te denken dat in al die
kleine huisjes en konkelige3 koertjes - die grote mannen met heel hun huisgezin
opgesloten blijven tot morgen - De wachten wandelen statig door de verlaten straten
en waar ze voorbij zijn kijkt er al een Harelbekenaar door zijn zoldervenster en roept
een klinkende spotreden naar zijn gebuur die daar ook juist een luchtje is komen
scheppen.
Al wie nu nog over de baan gaat of rijdt moet kunnen bewijzen dat hij niet van
Harelbeke is of hij wordt medegedaan4 naar 't gevang. Terwijl men hier ter plaatse
is vreest men dat er alle stonde een ontzettende storm kan losbreken, dat er maar een
wildewagen5 zijn geduld verliest en 't wordt een ramp met moorderij, brand en bloed
gelijk Leuven of Aarschot - men rilt er bij 't gedacht dat die twee machten - het
ontembaar onstuimige volkskarakter - tegen de kalm bezadigde ijzeren macht kan
botsen - waaruit de onherstelbare ramp kan ontstaan. En als de bevolking zich nog
stilhoudt en alles zijn kalm verloop neemt - hoe zal het conflict eindigen? - Zal de
Duitse overheid toegeven? Want werken zullen de Harelbekenaars niet - geen denken
aan! - Dat het juist met die mannen hier een aanvang nemen moest is zoveel te
belangrijker daar het leveren van werklieden een algemene kwestie geworden is die6
niemand weet hoe ze zal opgelost worden. De burgemeesters zitten met de vrees op
't lijf dat ze als verantwoordelijke personen er iets van 't hunne zullen bij inschieten
en de werklieden zeggen: als men ons wil dwingen - dan nog liever als
krijgsgevangene naar Duitsland! Zij hebben er inderdaad niets bij te verliezen! Ik
hoor dat men te Bissegem andere maatregelen genomen heeft - de gevraagde
werklieden heeft men in een stal opgeslo-
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Belgische Tijd
zetten uit: vertrekken
konkelig: met hoeken en kanten
medegedaan: meegenomen
wildewagen: opgewonden persoon
die: waarvan
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ten en daar als beesten 2 dagen ingehouden zonder dat er één roeren1 mocht om gelijk
welke reden of noodwendigheid - na die tijd hebben zij toegegeven om te gaan werken
- maar wat zal het zijn om met zulke onwillige werklieden iets aan te vangen? - We
waren hier aan zoveel vrijheden gewend dat de gewone kleine man zelfs al ware hij
de Duitsers niet vijandig gestemd aanstonds tegenstribbelt en ongewillig wordt alleen
maar omdat men hem dwingen wil.

5 oktober 1915
Alles is in stilte gekeerd - de geduchte aanval en vermoedelijke doorbraak is
uitgebrand... ‘gescheitert’ zeggen de Duitse mededelingen. Een mislukte poging dus,
maar toch een poging. Wat al verandering in ons leven en bestaan zou zulk een
doorbraak gebracht hebben - nieuwe ondervinding, nieuwe gewaarwording opwellingen van het gemoed enz. En nu is 't weer de windstille evenheid2 - het
voortzetten van 't gewone, het drukkende, het dodende hopeloze wachten - en nu zal
er wel weer een nieuwe winter over heengaan met zijn triestigheid en eenzame
afzondering - waar wij leven als krijgsgevangenen in eigen land. 't Zelfde van verleden
jaar gaat zich dag na dag weer herhalen - met dat verschil toch, dat we een jaar
ondervinding van de oorlog hebben opgedaan en veel wijzer geworden... en veel
kalmer en veel geruster3...

6 oktober 1915
Sedert enige tijd zien we geregeld elke ochtend een reeks gespannen optrekken van
de baan Zwevegem naar Tiegem -waar de [!] bos wordt uitgekapt4 - zwaargeladen
wagens vol lange takken met dansende blaren keren terug en die hooggestapelde
voeren met dansend groen doen denken aan iets feestelijks - het gereedmaken voor
een stoet of inhuldiging. De waarheid is: dat die takken gevlochten worden tot vlaken5
om te dienen in de loopgrachten!!!! Regelmatig 4 keer daags ook rijdt de tram hier
voorbij en we zouden de illusie krijgen dat de nieuwe baan eindelijk voor de openbare
dienst geëxploiteerd6 wordt, ware 't niet dat er telkens wagens geladen met
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roeren: zich bewegen
evenheid: effenheid?
geruster: rustiger
uitkappen: rooien
vlaak: gevlochten afsluiting
exploiteren: uitbaten
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rails en dwarsliggers naar Kortrijk terugkeren. En nu zal de illusie voor goed uit zijn
want 't opbreken van de baan waarmede men te Berchem begonnen is, blijkt nu zo
ver gevorderd dat de werking1 hier bij2 geschiedt. Wonderbaar is 't om die werking
hier in de nabijheid na te gaan. Er is een luitenant en 2 onderofficieren die de functie
doen van opzichters - die niet meewerken. De luitenant komt 's morgens om 8 uur
te peerd aangereden - rookt een sigaar en keert gewoonlijk nog al gauw terug naar
Vichte. De twee onderofficieren wandelen over en weer op de steenweg of houden
zich in de tramwagen die gebruikt wordt om het werkvolk en 't materiaal te vervoeren.
Zij komen er enkel bij te pas om 't teken te geven als er gemanoevreerd wordt met
de wagens en 't werk aanvangt of eindigt, bij of na schoftijd3.
Het werk wordt gedaan door gewone soldaten en burgers - merendeel van Vichte.
Elke gemeente op wiens grondgebied de trambaan liep, moest werkvolk leveren verschillende gemeenten hebben onder [hun] inwoners geen volk gekregen dat werken
wilde. Deze van Vichte die 't werk aanveerd hebben - leggen de verantwoordelijkheid
op hun burgemeester die hen persoonlijk aangeworven heeft en ook persoonlijk het
werkloon uitbetaald. Toch worden zij met een kwaad oog bezien door de burgerij
en ik hoor wel dikwijls hoe zij een spotreden naar 't hoofd krijgen van de
voorbijgangers. Men ziet het ten andere aan hun houding bijzonder als ze over of
weer4 op de tram naar hun werk rijden, dat ze niet op hun gemak zijn en zich
verduiken5 willen. Ik heb een goede gelegenheid met hen te spreken. Op de spotternij
van de voorbijgangers antwoorden zij dat 't gemakkelijk is werk te weigeren voor
iemand die geen honger heeft! In het werk verklaren zij zich uiterst tevreden met de
Duitsers - verschillende onder hen waren erbij twee jaar geleden, o.a. ook een
ploegbaas die de bende aanzetten moest om haastig te werken - hen op te jagen - 't
geen ik had kunnen bestatigen. Nu echter is 't geheel omgekeerd en de opzichters
zeggen zelf: goed arbeiten, langzaam arbeiten. Verbeeld u, wat het te zeggen is voor
een arbeider die nooit
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de werking: het werk
bij: nabij
schoftijd: rusttijd
over of weer: heen of terug
verduiken: wegduiken, verstoppen
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dan1 't tegenovergestelde gehoord heeft! En ze maken er vrij gebruik van om het
voorschrift langzaam op de letter uit te voeren! Voeg daarbij dat ze met de Duitse
om 11 uur onze tijd 's middags staken en toch niet eerder dan 1 uur onze tijd 't werk
weer aanvatten. Zij hoeven slechts hun getal lopende meters rails op te breken en als
ze vroeger met 't werk gedaan hebben, mogen ze pijpen roken tot de tram hen op 't
gestelde uur naar Vichte terugvoert. Tussen burgers en soldaten is de omgang
kameraadschappelijk voor zoveel ze elkaar verstaan, worden er de gewone kluchten
en plagerijen verteld gelijk op alle werk. Ondereen houden de burgers alevenwel2
hun eigen gesprekken die meestal lopen over de oorlog en dan zijn ze volstrekt
anti-Duitsgezind en goede vaderlanders! De onderofficier maakt ook van de
gelegenheid gebruik om een gesprek met mij aan te knopen. Hij doet3 zijn bevindingen
uiteen over de aard en karakter van de bevolking (wantrouwen tegenover de militairen)
verwondering over de ongeleerdheid (ploegbaas) en gemis aan opvoeding - de
omstandige4 lieden echter vindt hij heel goed - uitwijden - vergelijking met Duits
volk. En daarbinst kort het eind altijd maar voort tot de werklieden eindelijk
verwijderd zijn en we geen stoomtuig noch wagens meer zien voorbijrijden - de
spoorbaan - waarvan we zoveel verwacht hadden - die er nu eindelijk lag en gereed
was voor de dienst, is opgebroken en we voelen ons nu nog meer afgezonderd en
voor goed aan onszelf overgelaten zonder middels van communicatie met de wereld.
Wie weet of we de baan nog zien herleggen of er nog ooit een stoomtuig hier
voorbijrijdt!

13 september 1915
Fel geschut - alhoewel er niet meer gevreesd wordt voor doorbraak blijft er altijd de
mogelijkheid dat er ons een cataclysme te wachten staat - en 't zal ons gaan gelijk
met de zondvloed - terwijl iedereen aan de kleine bezigheden is - pap eten enz.
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nooit dan: nooit anders dan
alevenwel: evenwel, niettemin
doet: zet
omstandige: omringende?
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12 oktober [1915]1
't Huiskomst van Kortrijk.
't Is alsof er geen mens meer levend ware en ik heel alleen op 't dorp overbleef.

woensdag 13 oktober [1915]
Hevig kanongeschut in zonnige namiddag, vanwaar die stupide gramschap in zulk
rustig schoon weer kan aanhouden - zie beschouwingen Vossische Zeitung.

17 oktober [1915]
Dat we vervreemd zijn op ons eigen dorp en dat we ergens aangeland zijn in een
verre streek, en in de macht van een wilde stam. Er is iets in de lucht [dat] angstig
stemt, zonder dat men er bepaald een naam kan aan geven, iets dat heel onze zeden
overrompelt en de vrees...

20 oktober [1915]
't geval van ‘faulenzer’.
't Tragieke van de tijd - een uniform - (carnavalkostuum) en dat alles tezelfdertijd
- de gewone levensgebruiken hun gewone gang gaan!
Soldaten2 = leven en spel orgel - in de verdachte herbergjes 's zondags in de kerk - godsvrucht heel het uitzicht van 't dorp ineens veranderd.
't Is er ineens uit met de stilte van het dorpsleven. Er was reeds een ronk3 gekomen
dat er soldaten in aantocht waren, maar nu er zoveel gepraat wordt, gaf men er geen
acht op - nu zijn ze aangekomen. Een hele zwerm grijs4 de straat vol en met peerden
en kanonnen nog al. Aanstonds begint het gewone verloop voor de inkwartiering en
aan alle voordeuren wordt er geparlasant5 - 't is dezelfde dubbele wet die in
tegenoverge-
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de vier volgende notities staan op kleine kaartjes; de dag is aangeduid maar niet het jaar. Wij
vermoeden dat het 1915 is.
de volgende bladzijden, tot 25-26 december, dragen geen jaartal. Wij vermoeden dat het
1915 is
ronk: onderhands verspreid gerucht
kleur van de Duitse uniformen
parlassanten: discuteren
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stelde richting te werken begint - La force centrifuge et la force [centripède]1 - heet
het in physique2, - de burgers werken om buiten en de soldaten om binnen maar zo
erg gaat het niet dat er conflicten door ontstaan en in een half uur zijn de manschappen
gecaseerd3, ondergebracht. Ik voor mijn part heb de kwartiermeester zelf - die eerst
plaats eiste voor 4 officieren en nu alleen komt.
De inkwartiering wordt door de dorpelingen heel anders opgevat dan verleden jaar
- er is niet meer die angst en koortsigheid en aandoening4 - de mensen zijn er gewend
aan geworden en de kanonnen zelfs wekten dat vreselijke ontzag niet meer van
vroeger.
De soldaten die hier over heel de streek verspreid zijn, komen uit Servië terug en
zullen hier waarschijnlijk wat uitrusten. Over 't algemeen zijn het allen heel jonge
kerels, zwaar in de botten en gemoedelijk van omgang. De tocht door Oost-Pruisen,
Rusland en Servië schijnt hen niet wreedaardig gemaakt te hebben - integendeel,
men ziet het hun niet aan dat ze ooit aan de moordpartij deel hebben genomen. Ze
lachen en spelen ondereen en ze zijn nog maar op 't dorp en elk heeft reeds zijn gat5
en zijn bezigheid gevonden. In de smids trekt een soldaat de blaasbalg en een andere
staat aan de vijlstaak6; - in de temmerwinkel7, bij de wagemaker, bij de blikslager,
overal zijn er soldaten aan 't werk alsof ze hier thuis waren - en de boer uit 't gebuurte8
gebruikt er al een als boever9 - daar zo juist zette hij uit10 met peerd en kar naar 't land
om loof11 in te halen. 't Is verwonderlijk hoe die kerels gauw bij de hand zijn en zo
aanstonds overal de weg en de ligging weten! - tot op de verst afgelegen koeiplekjes12
en bij kortwoners13 te lande zijn er soldaten ingekwartierd en hoe ze 't vinden om er
te komen is God bekend. In een toverslag is het uitzicht van het dorp veranderd - het
is alsof er een vreemde Bohemertroep14
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plaats voor het woord opengelaten door Streuvels: de middelpuntvliedende en
middelpuntzoekende kracht
physique: fysica
caseren: plaatsen, onderbrengen
aandoening: beroering
zijn gat vinden: zijn draai vinden
vijlstaak: vijlbank
temmerwinkel: timmerwinkel
't gebuurte: de buurt
boever: stalknecht
uit zetten: vertrekken
loof: rapen en loof
koeiplekje: kleine hoeve waar men alleen koeien en geen paarden houdt
kortwoner: kleine pachter
Bohemertroep: zigeunergroep
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zich had neergezet. Vreemdsoortige gespannen, Servische wagentjes, knoddig1 en
licht als speelgoed, met langharige peerdjes - Servische ossen met wijde horens en
verbaasd grote ogen, vullen heel de straat in een verwarde mengeling met kanonnen
en ijzeren vrachtwagens. Het gerucht ook is al zo vreemd als het vertoog2 - het akelige
ratelen van de caissons3 en kanonnen over de kassei, de lange reeks peerden op stap,
met het geklir4 van de cavaleriesabels tegen de stenen en het hard - schravende
keelgeluid van al die stemmen, roepen, gelach en geschreeuw dooreen - doet een
indruk alsof overstroomd door5 iets uit 't andere werelddeel ware losgebroken.
Met de innigheid6 en de duffelachtige geslotene doening7 is het uit. In huizen waar
deuren en vensters altijd gesloten waren - en de bewoners hun begijnenleventje in
de diepste verborgenheid plegen te slijten - is alles binnen te buiten8 gekeerd - de
gordijntjes zijn brutaal weg in een lus opgeknoopt en over de roede9 gegooid - de
voordeur staat open en manschappen lopen in en uit en slepen stro in al de plaatsen
om er nachtlager10 in te richten. Op de knok11 en overal waar een geschikte insprong
is tussen twee gevels - staat de veldkeuken te dampen en zware klossen12 hout worden
bijgehaald, gekloven en aan 't vuur gelegd. Op de hofsteden en boerderijen is 't erger
als de toren van Babel en schuren en koterij13 't staat alles vol met paarden. En wat
is het bij kleine mensen die maar een schamel stalletje hebben uit staken14 en leem
aaneengefutseld15, als er peerden in moeten zal alles weldra plat liggen.
(Koster op 't orgel). inwerken.
De eerste uchtend16 wekt het wel een weinig opziens17, maar de burgers zijn er gauw
aan gewend; elk blijft aan zijn bezigheid en op 't dorp is er nu een dubbel leven - dat
gelijklopend
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knoddig: aardig, leuk
vertoog: de vertoning, het spektakel
caissons: munitie- of proviandwagens
geklir: het gekletter?
oorspronkelijk staat er: alsof er iets..., verbeterd in: alsof overstroomd door iets...
innigheid: intimiteit
duffelachtige... doening: knusse levenswijze
binnen te buiten: binnenste buiten
roede: staaf waaraan de gordijnen hangen
nachtlager: wachtkwartier
knok: klein plein, kruispunt
klos: blok
koterij: bijge-bouwen van een hoeve
staken: dikke stokken
aaneenfut-selen: in elkaar steken
uchtend: morgen
opziens: verbazing
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nevens1 elkaar zijn gang gaat. Elke morgen gebeurt 't onderzoek van de peerden - uit
alle stallen komen ze aan en in twee rijen geschaard, daarna de wandeling twee en
twee in rang gelijk schooljongens.
Bij de kanonnen is er oefening, wordt er gepoetst, gewassen en effengelegd wat
zoëven werd overhoop gegooid - 's namiddags weer oefening - en daar tussenin lopen
de manschappen hier en daar. Alles wat men ziet en hoort - heel de bedrijvigheid
over de streek komt van de soldaten - het dorpsleven is er geheel door opgeslorpt en
vergaan.
Onderhoud met mijn officier.

10 december 1915
In de kerk zijn weer veel soldaten die zich heel ingetogen houden en godvruchtig.
Als sermoen wordt er door de onderpastoor deze bondige woorden afgekondigd.
‘Beminde Christenen - In deze huidige omstandigheden wordt eenieder verzocht
zich goed in acht te nemen2 opdat er ons niet meer zou gezegd worden gelijk het
reeds gebeurd is, door deze die de gemeente bezetten, dat er onder u zijn die hun
deugd en eerlijkheid veil hebben.’
Er heeft vandaag een protestantse dienst plaats in de kerk en wel om 10 uur zodanig
dat de hoogmis een uur vroeger dan gewoonte moet plaats hebben.
Hier vóór mijn venster op de weide krijg ik alle dagen een aantal officieren die er
hun peerden of zichzelf komen oefenen in 't rijden. Nu eerst ben ik in de gelegenheid
te zien hoe wonderschoon de bewegingen zijn. Het is een ongekende lust die prachtige
dieren gade te slaan - het moet een heerlijk genot zijn eraan mee te doen...3

1
2
3

nevens: naast
in acht nemen: gedragen
losse nota: ‘18 december. Troepen op 't dorp - Physionomie soldaten - bij kortwoners
vertrouwelijke omgang. In de smidse - soldaten aan 't werk. Wagenmaker = Boer - gaan
mede naar 't veld om loof = soldaten op 't voetbalplein aan 't spelen in plaats van onze jongens
= geloop heel de dag bedrijvigheid en leven - oefening 2 keer daags - De wacht - 's avonds
- aan wat zou die jongen wel denken die daarbuiten over en weer wandelt?’
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27 december 1915
Er begint roering1 te komen in de troepen - er is heel de dag volle bedrijvigheid rond
de kanonnen en de vrachtwagens (goeds wordt ingepakt) worden geladen. De
dorpelingen staan benieuwd toe te zien en 't is overal dezelfde vraag: ‘Zou 't gang
zijn?’2

25-26 december 1915
Op de steenweg van Vichte, karavanen herbergiers met steekkarren, geladen met
flessen bier die ze naar de brouwerij halen om hun klanten te gerieven.
‘Terwijl ze er zijn moeten we ervan profiteren, newaar3 meneer! zegt er me een - als ze weg zijn, doen we dan nog wat we willen!!’ - dat geldt als een
verontschuldiging - alsof hij wilde zeggen dat 't met tegenzin is dat ze geld verdienen
aan de Duitse soldaten!

27 december 1915
's Avonds kwart voor negen, begint het huis te daveren alsof het ging instorten - iets
ontzettends... Op de stond is 't alsof men de voordeur aan 't inbeuken was - of is 't
op de zolder dat een honderd man aan 't stampen zijn? - de grond dreunt en al het
ijzerwerk zindert4. - 't Gevolg is dat een angstgevoel ons beklemt en we stil blijven
in de bange verwachting van 't geen er volgen zal - - Er gebeurt niets. 't Waren twee
opeenvolgende schokken, slagen kan men 't niet noemen - maar iets als een
ondergrondse rommeling5 gelijk het gaan moet bij een aardbeving. We zitten
veronderstellingen te maken, - en gaan eindelijk berusten met 't gedacht: dat we eerst
morgen opheldering krijgen zullen.

28 december 1915
Voor dag en klaarte zijn de soldaten reeds aan 't werk. De kanonnen en poerwagens6
worden te lijve7 van de trambaan, over de gracht op de straatweg gesleurd, - de
paarden aan-

1
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5
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roering: beweging
zou 't gang zijn: zou het ogenblik van het vertrek gekomen zijn
newaar: nietwaar
zinderen: trillen
rommeling: dof gerucht
poerwagens: munitiewagens
te lijve: met eigen lichaam
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gespannen - en op 't slag van 8 uur zet de stoet zich in beweging. - Naar Geluwe heet
het. Bij meer dan één burger gaat er een zucht van ontlasting op, - omdat men weer
zijn huis vrijkrijgt en het rustig leven weer herneemt. Heel de dag nog is er vervoer
en beweging van troepen over de steenweg. Tegen de avond maakt de
Sanitäts-Kompanie zich reisvaardig en de rode-kruis wagentjes vergaren1 vóór het
kerkplein om waarschijnlijk in de nacht uit te zetten2. - Morgen zal het dorp misschien
weer zijn gewone uitzicht krijgen. Maar er worden alweer nieuwe troepen
aangekondigd die uit de richting van Oudenaarde zouden aankomen.

29 december 1915
Heel de voormiddag troepen op de baan die wegtrekken naar 't front - 't is wonder
om na te gaan hoe de manschappen het opnemen - de ene zitten ernstig en van op
hun paard te staren naar de westerkant waar aanhoudend de zware slagen van 't kanon
opdreunen, anderen zingen luidkeels of zijn aan 't gekscheren onder elkaar. Tegen
de middag valt de stilte weer in en we zijn weer baas op onze gemeente - het rustige
en kalme leven in de eenzaamheid gaat weer herbeginnen. De dorpelingen zijn
naarstig aan de grote schoonmaak. Ik zie zelfs dat er bij plaatsen tafels en stoelen
buiten staan - terwijl de vloeren met stromen water gereinigd worden, men wil alle
speur3, en de herinnering door de geur, aan de inkwartiering achtergelaten wegwissen.
Voor hoelang zal het zijn - en hoe dikwijls zal het nog herbeginnen? Wij horen alle
soorten vage geruchten o.a. dat er Bulgaren en Turken op gang zijn...??
En inderdaad tegen de avond komen hier drie (Duitse) officieren opsteken4 om
plaats te vragen... tegen de 1ste januari...

december (?) 19155
Alwie goud wil betalen krijgt onmiddellijk een paspo[o]rt (anders duurt het
verschillende dagen en moet men soms 3, 4 keren naar Kortrijk lopen) 't is een middel
om goud op te zamelen.

1
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vergaren: verzamelen
uit zetten: vertrekken
speur: spoor
opsteken; opdagen
op een los briefje, Streuvels zelf noteert het vraagteken
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<1916>
<januari 1916>
1 januari 1916
Slechts 8 sterfgevallen binst het jaar op 2 000 zielen - waarvan 1 boven de 60 jaar een uitgelezen jaar voor ouderlingen en nog nooit van zo weinig vanal1 dat de boeken
van de [burgerstand?] bestaan2.

4 januari 1916
Volk3: Godsdienst in oorlogstijd
[Krantenknipsel]:
KERKELIJK NIEUWS.
Voor de vrede
Opdat wij zo gelukkig zouden wezen de zo zoete vrucht van de vrede te plukken en
die alleen aan de boom van het gebed en aan het landschap [!] van het H. Sacrament
is gehecht, richten de bestuurleden van het bloeiende genootschap der ‘Jeunesse
Adoratrice’ een dringende oproep tot alle gelovigen opdat zij zich zouden vergaderen
om de God van de vrede te smeken, hun de zo duurbare stille tijd weder te schenken.
't Is daarom dat het bestuur op donderdag 6 januari (Drie Koningendag) een diep
godvruchtige en indrukwekkende plechtigheid inricht. Wij bedanken al deze die met
het begin van het jaar tot de tafel van het Heilige Voedsel zijn genaderd om zich te
versterken met het leven van de Zaligmaker, maar wij zeggen: ‘Uw getal moet
verdubbelen en meermaals.’ En gij duurbare ouders, u ook hopen wij talrijk te zien,
en gij zult onze voorsprekers zijn bij uw vrienden, opdat wij bekomen hetgeen wij
naar reikhalzen, vrede door onze altaren, voor onze huisgezinnen. Dus donderdag,
6 januari zal de Z.E.H. Kanunnik Van den Gheyn, bestuurder van het genootschap,
om 5 uur in de uitboetingskapel van Poortakker, Oude Houtlei 52, Gent, de
gelegenheidsaanspraak houden, waarna het plechtig lof zal aangeheven worden,
waaronder de schoonste muziek-

1
2

3

vanal: sinds
losse nota: ‘Januari '16. Sermoen van de onderpastoor - een bewijs dat er in de verlopen tijd
de geesten weer hun gewone vorm genomen hebben en 't menselijke de natuur - enz. dat er
niet veel meer overblijft van de godsvrucht enz. van de eerste oorlogsmaanden’
Het Volk, Christen werkmansblad verschijnt te Gent sinds 1891
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stukken van het repertorium zullen uitgevoerd, en de akte van toewijding gelezen
worden.
Het Bestuur.

4 januari 1916
Volk: Eerste bekendmaking
[Krantenknipsel]:
IN BELGIE.
Verordening
Ter wijziging van de Verordening betreffende de verkoop van suiker en
suikerbetenstroop1 gedurende het bedrijfsjaar 1915-16 van 24 september 1915 (Weten Verordeningsblad nr 132) wordt de hoogste prijs voor kristalsuiker als volgt
vastgesteld: Kristalsuiker, grondslag 100 kg witte kontraktsuiker (sucre blanc de
contrat) vrij uit fabriek zonder zak, 45 frank.
Brussel, de 23 december 1915.
der Generalgouverneur in Belgien
Freiherr von Bissing,
Generaloberst.
(Dit bevel geldt niet voor het Etappengebied.)
Vervlaamsing van de Gentse Hogeschool
Wij lezen in een Vlaams Brussels blad:
Brussel, de 29 december 1915
Van bevoegde zijde ontvangen wij de tijding, dat het vraagstuk van het oprichten
van een Vlaamse Hogeschool dat na de in de Kamer van Volksvertegenwoordigers
gedane voorstellen tot een eis ter vervorming van de Gentse Hogeschool in een
Vlaamse geworden was, voortaan - dank zij het besluit des Heren
Generaal-Gouverneurs - een beslissende stap heeft vooruit gedaan.
De Heer Generaal-Gouverneur heeft namelijk bevolen, dat in de begroting van
het jaar 1916 de sommen worden opgenomen, die voorhands nodig zijn, om de
vervorming van de Gentse Hogeschool in een Vlaamse in de hand te nemen. Verder
zullen de voor de nieuwe inrichting van dit onderwijs nodige inrichtingsmaatregelen
door bevoegde mannen worden voorbereid en ter hand genomen.

1

melasse
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5 januari 1916
Het Volk
[Krantenknipsel]:
UIT 'T KORTRIJKSE.
Weerspannige boeren gestraft. - We hebben alreeds 't een en 't ander geschreven
over de boeren die weigerden hun graan aan 't Voedingskomiteit af te staan. Alle
vreedzame middelen, zo van de heren van het Provinciaal Komiteit als van de
gemeentebesturen, konden zekere boeren niet tot inkeer brengen en er bleven
weerspannigen die in 't geheel niets willen leveren. Doch aan alles komt een einde,
ook aan de koppigheid van boeren en denkelijk zullen sommigen er wel twee keren
op denken alvorens in hun koppigheid te blijven volherden. Er komen immers twee
boeren uit de omgeving van Kortrijk een welverdiende straf op te lopen. De eerste
bekomt 100 mark boet of 20 dagen gevang, benevens verplichting een zekere
hoeveelheid, graan en rogge te leveren, wijl de tweede verscheidene duizenden mark
boet oploopt. Spijtig dat er eerst doortastend moet opgetreden worden alvorens zekere
mensen tot redens te brengen. In alle geval een schone les voor anderen.

5 januari 1916
Het Volk
[Krantenknipsel]:
VERNIETIGING VAN IEPER.
Men meldt uit Le Havre dat de oorlogsraad, te Parijs gehouden, besloten heeft de
stad Ieper te vernietigen, om oorlogskunstige redenen, en deze frontsektor aldus te
gebruiken dat zijn verdedigers beter zouden beschermd zijn tegen het Duits vuur.
Hetgeen van de stad nog overblijft aan kunstschatten zou naar het Petit-Palais van
Parijs gezonden worden.
De plaats zou dan door de Belgen en Engelsen ingenomen worden.

6 januari 1916
Vlaamse Hogeschool 't Nieuws begeesterend bekendgemaakt in Vlaamsch Nieuws en Vlaamsche Post
- de andere gazetten geven alleen de Duitse mededeling zonder een woord
commentaar. De Vlamingen
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schijnen in beraad en niemand durft zijn gevoelens en mening openbaar uitspreken.

8 januari 1916
Wat gaat er van onze gemeente geworden. Onlangs werd er een geweer ontdekt en
duiven - twee misdrijven waarvan we de straf mogen afwachten. En nu komt men
een inwoner gevangen nemen beschuldigd van bespieding...???1 Hij werd in een auto
weggevoerd (op Driekoningen) en zal misschien doodgeschoten worden?
Te Avelgem richt men vlak bij de statie2 in de fabriek van Durant een munitiedepot
in - 't geen de schrik brengt onder de bevolking en een menigte mensen uit de omtrek
verhuizen uit vrees voor de gevolgen van een aanslag of ontploffing.
Men vertelt dat de gevechtslijn achteruitschuift - dat de staf uit Wervik naar Kortrijk
verplaatst wordt - en dat we in 't operatiegebied zouden komen - met als eerste gevolg
het afschaffen van de post enz.

11 januari 1916
Immer komt de kwamare3 hier en daar over de streek dat er een zoon gevallen is het nieuws wordt verluid4 en versterft5 en niemand denkt aan de moeders die de
wanhoop in 't herte dragen. Zoëven lees ik [in] de vertaling van een Chinees
soldatenlied dees uitroep: Ach, der Kinder wurden wenig, und der Toden viele...

13 januari 1916
Een bezoek aan de vrienden te Oudenaarde die ik in een jaar niet meer gezien heb.
Genoegelijk samen gezeten, elkaar opnieuw leren kennen (want [van] al wie men in
oorlogstijd niet geregeld ontmoet, valt er op voorhand niet uit te maken of men nog
met dezelfde mensen te doen heeft!) We hebben dus gedachten en meningen
gewisseld, geredetwist, pijpen gerookt en Oudenaards bier gedronken en zijn tenslotte
tot de beschouwing gekomen dat we na ons blamot6 gepraat te hebben, al ons
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zie verder onder 11 oogst 1916
de statie: het station
kwamare: slecht nieuws
verluiden: bekend maken (door het luiden van de doodsklok?)
versterven: uitsterven
blamot: stuk, moe
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woorden voor niets dienden tenzij elkaar te overtuigen elk van zijn eigen mening,
zonder dat die mening iets aan de daadzaken kon veranderen. Ik beklaag de mensen
die het als een gewoonte en noodzakelijkheid hebben aangekweekt om maar alle
avonden diezelfde inspanning te doen en al hun verstand en spraakvermogen uit te
stellen om maar altijd die mening met drift te herhalen - en onder vrienden te twisten.
Er zijn mensen tegenwoordig die menen dat ze 't lot van hun vaderland op de
schouders dragen en het van hun uitgesproken overtuiging afhangt of de vijand zal
verpletterd worden. Het is toch eigenlijk niets anders dan een ingeboren onschuldige
aandrang om gelijk te halen in 't geen men zich als een overtuiging heeft aangepast.
In Oudenaarde zijn er voor 't ogenblik 11 000 soldaten - en de houding van de
burgerij is over 't algemeen uiterst op de puntjes. De schoonste, de zuiverste, de
edelste maar onberedeneerde vaderlandsliefde vindt men enkel in de huisgezinnen
waar er zonen als vrijwilligers zijn opgetrokken naar 't leger. 't Is alsof er iets van de
begeesterende heldenmoed van de jongelingen op de overige huisgenoten ware
overgegaan - of is 't een gevoel om zich op de hoogte te houden van 't geen de zoon
voor 't vaderland heeft willen doen, - dat de overigen aanzet om er de moed in te
houden en opgewekt te blijven en hen weerhoudt iets naar buiten te laten van de
angst en de onrust om 't gevaar dat de afwezige is ingelopen? Of is het een
vooruitgenomen1 deelname aan de glorie waarmede de held bij zijn terugkomst door
de menigte zal ontvangen worden en befeest?! Hier ook echter ondervindt men eens
te meer dat er niet alleen op 't slagveld geleden wordt en de oorlog ook zijn
slachtoffers zoekt ver bachten2 't front. Ik heb de avond overgebracht3 en blijven
slapen bij een vriend, in een groot huis, waar hij alleen is met zijn moeder. Zijn 3
broers, waaronder twee vrijwilligers, zijn in de oorlog en zijn zuster is in Holland.
In dat grote huis hebben de Duitsers hun casino ingericht - 37 officieren komen er
elke avond van 8 uur tot middernacht muziek maken, zingen en zich verlustigen.
Bovendien zijn er
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vooruitnemen: vooraf nemen
bachten: achter
overbrengen: doorbrengen
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twee officieren ingekwartierd waarvan de Burschen1 bij de meid in de keuken bij de
kachel zitten. Heel dat grote, prachtige, ordelijke huis is onderst te boven gekeerd,
het hoeft niet gezegd hoe het er boven op de kamers en beneden uitziet in de veranda,
de eetplaats en de bureau's die als casino dienst doen. Er is nog dit bij: die 37 officiers
zijn Pruisen, ze gaan hun gang, zijn meester en baas in de plaatsen die zij voor hun
gebruik voorbehouden, en hebben verder met de bewoners niets te maken. Die twee
ingekwartierde officieren zijn Wurtenbergers en staan meer op vertrouwelijke voet
met de dame en de heer van thuis - maar de Burschen van die officieren verklaren
aan al wie 't horen wil hun minachting voor de Pruissische, Duitse beslagmakers2 en
om hen de duivel aan te doen hebben ze er iets op gevonden. Terwijl het orkest in
het casino de stemmingvolle gevoelerige Duitse melodieën afgeeft, zit de Bursche
met een trekorgel3 in de keuken alle geweld te doen om zijn kunstbroeders te
overvleugelen. Al goed en wel maar gehoord van in de plaats waar wij zitten wordt
dat een cacaphonie van belang - en als ge bedenkt dat elke avond 't zelfde spel
herbegint, weet ge wat het te zeggen is.

14 januari 1916
In de morgen terwijl mijn vriend nog afwezig was, opent zijn moeder haar gemoed
- en als ze al het schrijnend wee heeft verkondigd in haar doodsangst om haar 3 zonen
en haar dochter, en dan die soldaten in huis, en die muziek moeten aanhoren als ge
de schrik in 't hart hebt, voegt ze er nog bij: maar ik houd me kloek, ik overwin het
om hem (ze doelt op de enige zoon die haar is bijgebleven) niet te verontrusten want als hij zien moest wat ik lijd, of dat ik er onder bezwijken zal, is hij in staat een
ongeluk te begaan!
Zij is een toonbeeld van de bezorgde moeder, de kloeke Vlaamse vrouw - edel en
heilig. Ik ben vol verwondering voor het ras dat nog zulke heldinnen heeft bewaard.
En als men verder nadenkt dat er honderdduizenden moeders in 't zelfde geval
verkeren!!... en voor wie 't lijden bestendigd moet blijven en de wanhoop haar de
dood zal aandoen!...
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Bursche (Duits): oppasser, ordonnans
beslagmaker: snoever
trekorgel: accordeon
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zondag 16 januari 1916
De ambtelijke verordeningen worden ons nog altijd medegedeeld van op de kerksteen1,
de zondag na de mis. Onder andere wetten en geboden, wordt er vandaag door de
veldwachter afgelezen: dat het voortaan aan alle herbergiers verboden is op straf van
1000 mark boete, nog sterke dranken te verkopen gelijk onder welke vorm - zelfs in
zoete likeur...
Er gaat een algemeen gemompel op onder de toehoorders - en daarmede is het
afgelopen.
Zulke dingen geven een gedacht2: hoe de toestanden kunnen veranderen! Voor de
oorlog was er de alkoolkwestie3, maar er was ook het parlementarisme en... de politiek
- telkens er een eindje4 wet over 't alcoholvraagstuk moest gestemd worden - als er
aan de prijs van genever of het patent-recht5 geroerd werd, wachtte men tot na de
verkiezing omdat men de macht van de herbergiers ontzag en de 3 partijen uit de
zaak hun profijt wilden trekken... Wat heeft6 er al niet geschreven, gejammerd,
gedreigd geworden over de ondergang van ons volk door de drank!... zonder dat
maar één bestuur doeltreffende maatregelen durfde nemen om de kwaal tegen te
gaan! En nu wordt zonder omhaal, zonder voorbereiding, zonder parlementaire
discoursen7, zonder waarschuwing of overgang, zonder naar iets of naar iemand om
te zien, met één pennestreep de kwestie opgelost - en de verkoop van het nationaal
vergift, verboden. En het wonderste van al: iedereen legt er zich bij neer - er wordt
niet gedreigd, gescholden, gemord, geprotesteerd of zelfs gemanifesteerd, - men staat
voor het feit en men neemt het aan, gelijk men zoveel reeds aangenomen heeft... Dat
is de invloed van de oorlog op de burgerlijke bevolking. Ik ken de drijfveren niet die
't Duits bestuur die maatregel heeft8 ingegeven - ik zal niet onderzoeken of ze een
ideale9 oorsprong

1
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7
8
9

grote steen aan de ingang van de kerk of het kerkhof van waarop, de zondag na de hoogmis,
door de veldwachter of de onderwijzer ambtelijke of burgerlijke (notariële) mededelingen
werden afgelezen
gedacht: idee
het alkoholisme was een echte plaag onder de arbeiders, de z.g. wet-Emile Vandervelde
(1919) op het schenken van alcoholische dranken in openbare drankhuizen zou hieraan een
einde maken
een eindje: een stuk
patentrecht: patentbelasting, hier: belasting op het uitbaten van een herberg
heeft: is
discoursen: redevoeringen
heeft: hebben
ideale: principiële
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hebben of het alleen maat een maatregel is van onmiddellijke noodwendigheid - ik
houd enkel aangestipt: het feit dat het mogelijk is van hogerhand zonder palliatiefs1
een kwaal weg te nemen waar iedereen het onheil van bejammerde, waar veel over
gepraat werd - zonder dat het mogelijk was de koe bij d' hoorns te vatten - omdat de
politiek alle doortastende handeling lam sloeg.
Kortrijk
Over de markt schijnt een zoet voorjaarszonnetje. De hele bevolking wil er van
genieten en iedereen is aan 't wandelen. In de beweging overal, speiert2 hoog
grijs-blauwe toon van Duitse officieren, die onder elkaar aanslaan3 en andere
plechtig-ernstige, of vriendelijke beleefdheid en groeten wisselen.
Op de kiosk speelt de Duitse harmonie-kapel Wagnerse4 muziek. 't Geheel heeft
een feestelijk uitzicht - maar dat feestelijke juist wekt een ongemak en een vreemd
gevoel. Iemand die van de gebeurtenissen niets weet en hier vers5 aankomt zou er
niets verkeerds in zien. Dat zonnetje die zondagmiddag, die kalme, bezadigde
wandelaars op hun best gekleed, die muziek en die militairen in groot uniform met
een paar vaandels6 op de kerktorens - 't is alles goed in éénklank - er is niets
ontstemmends in en nergens een contrast. Ik tracht me aldoor maar in te beelden
welke indruk dat stadsbeeld maakt op een moeder die haar zoon in de oorlog verloren
heeft, en die van uit haar venster die muziek aanhoren moet, en die feestelijke
wandelaars gadeslaat die genieten van het voorjaarszonnetje en van hun schone
kleren...
Is 't niet precies alsof Kortrijk reeds 10 jaren veroverd was en een garnizoenstad
geworden en de oorlog met al het wee, sedert lang vergeten was? Maar hoor
daarginder toch, de zwaar-ernstige stem van 't kanon - amper 3 uren hier vandaan,
en vliegt daar waarachtig geen oorlogs-vogel boven ons hoofd - die bommen werpen
kan en dood en vernieling brengen - gelijk 't hier verleden jaar meer gebeurd is?...
Verleden jaar! hoe heel anders was het uitzicht van de stad?! Hoe morsig vuil en
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palliatief: tegemoetkoming
speieren: glinsteren
aanslaan: militair groeten
Wagnerse: Wagneriaanse
vers: pas
vaandels: vlaggen

Stijn Streuvels, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

505
bespetterd1 de gevels en de vensters, - hoe leken de winkels uitgeplunderd, de
woningen slordig en vervallen en 'k herinner me nog hoe ik met Viérin2, al de
bakkerijen afliep - van koeken of taartjes was er geen kwestie - om eindelijk een half
tarwebroodje te vinden - het enige wat we meenemen konden om onze reis naar
Holland aan te vangen. En nu? Er zijn ontelbaar nieuwe winkels bijgekomen. Nooit
tevoren was er zulk een overvloed en keus van fijne sigaren en sigaretten van alle
maaksel en merken. Winkels van luxe-artikels, keepsakes3, alle mogelijke snuisterijen
waar in sierlijke en onsierlijke krulletters het woord ‘Kortrijk 1915’ in gesneden,
gebrand, gegrift en geschilderd is. Aan de pasteibakkerijen was er nooit zulk een
rijkdom aan lekkernij. Kantwerk ziet men aan alle vensters te koop liggen en de
vindingrijke speldenwerkers4 hebben hun geest afgesloofd om in 't garen spinneweb5,
alle mogelijke ‘couleur locale’ te weven! De goudsmeden hebben ook hun best
gedaan om voor geschikte ‘geschenksache’ te zorgen en de zwijnenslachters doen u
't water in de mond komen met hun glanzend opgespannen worsten van alle formaat
en alle toon! Bij een antiquair zie ik het stadhuis en de Broeltorens, Jan Palfijn en...
de Vlaamse leeuw in lindenhout gesnekkerd6, gereed om als rariteit7 naar Duitsland
gezonden te worden... En als ge wilt, hebt ge 't voor kiezen en er is meer dan één
winkel waar ge u in spiksplinter-nagelnieuw8 uniform van Duits officier zoudt kunnen
verkleden met de minste bijhorigheden... vanaf de verzilverde sporen tot de
verschillende gekleurde ordelinten van het ijzerenkruis, incluus9!... Kortrijk herbergt
tegenwoordig een 20.000 soldaten, - maar aan 't uitzicht in de straten zou men niet
denken dat er meer zijn dan 500... En geen mens denkt er aan, zou men zeggen dat
die soldaten in oorlog zijn en dat ze, met de trambaan een kwartier rijdens, op 't
slagveld aankomen!10
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bespetteren: bespatten
Emmanuel Viérin (1869-1954), kunstschilder en goede vriend van Streuvels
rugzakken
speldewerkers: kantwerksters
't garen spinneweb: het spinneweb uit garen, het kantwerk
gesnekkerd: uitgesneden, gebeeldhouwd
rariteit: zeldzaamheid
tautologie
incluus: inbegrepen
losse nota: ‘Kiosken Duitse dagbladen. De dwang der publieke opinie. Kortrijk. - Verkeert
-’
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Oudenaarde (verleden week)
Zien of 't erbij is - gesprekken - gebaren1 elkaar te verstaan - verwarring - pad naar
de Stube - kat op de stove2.

20 januari 1916
Opnieuw inkwartiering. Twee ruiters houden hier stil, stappen af, komen binnen en
vragen plaats voor een Ritmeister3 de kamer moeten ze zien en ze vertrekken met de
boodschap: dat de ritmeister deze middag om één uur zal komen. We zijn het nu een
beetje gewend en we verschieten er niet meer in een militair te logeren; maar toch
blijft het altijd een last en ongemak en we weten eerst4 hoe gelukkig we zijn als we
ons huis vrij hebben en zonder overkomst5 van die aard.

21 januari 1916
Onze ritmeister is niet gekomen en op heel het dorp is geen enkele soldaat te zien.
‘'t Zal voor morgen zijn’, beweert Maria die nog altijd aan haar bijgelovig gedacht
houdt dat de Duitsers het op de zaterdag houden en dat het altijd op die ongeluksdag
is als er iets gebeurt.

22 januari 1916
Altijd even stil op het dorp en Maria's voorgevoel schijnt niets te zullen uitwerken,
- Daar komt ze me opeens roepen: ‘Daar is een Duits’. Ik ga even zien wat hij hebben
moet. Hij is op 't hof gekomen, keert een eindje terug. Gaat loeren
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gebaren: doen alsof
stove: kachel; losse nota: ‘Uitzicht dorp - inkwartiering - bij inkomst - ziet men soldaten met
kinders aan de hand - Samenspraken - gebaren elkaar te verstaan burgers en soldaten - geval
van Pauline - er is kwestie van een pad dat naar een stube loopt - waaruit Pauline opmaakt
dat er kwestie is van een kat die over de stoof loopt en ze de vraag met een medelijdend: ho!
beantwoordt - waarop de conversatie met veel handgebaar in allerhande mimieke
uitdrukkingen voortgaat Waarom oorlogt men? - beschouwingen zonder uitzicht’
officier van de cavalerie
eerst: dan pas
overkomst: (familie)bezoek
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bachten1 een boom langs de straat... Daar zie ik dat er twee zijn met een fiets... Zij
zullen zeker een haas gezien hebben of een fezant2 en ze achtervolgen het wild? Nu
komt de eerste weer-het hof op, - loopt me bijkans3 omver zonder een woord te
spreken en verdwijnt bachten het huis waar hij langs de andere poort weer op straat
komt en zich weer bachten een boom verduikt. Ik wil zien wat er gaande is. In de
verte, langs de steenweg, staan een bende ruiters. Maar als ik mij omkeer, en langs
de andere kant uitzie, staat heel de dorpsplaats vol soldaten. Daar hebben we ze
eindelijk.
Maar in plaats van inkwartiering, is het iets van gans andere aard. Op schreeuwende
toon worden bevelen gegeven, manschappen sluipen langs de grond, verduiken zich
langs de bomen en ik hoor een overste schelden: ‘Loopt toch niet zo ver, ge hebt
immers al lang gezien dat de vijand daar is.’ Nu heb ik het vast. 't Is oefening voor
een verkenningstocht of zo. Het zullen troepen zijn van Kortrijk misschien. Ik word
echter geroepen om naar een andere kant uit te zien. Daar komen een bende Huzaren
te peerd met hun lange lansen; die al over stukken4 en velden aanrennen, recht naar
gindse molen. Maar zie dan toch ginder. Een troep voetvolk en ginder ook in alle
richtingen komen ze aan, als ware 't uit de grond gekropen. Ze zijn er en niemand
weet van waar ze er gekomen zijn. Met hees krijtende stem worden bevelen gegeven.
Over heel de breedte van het veld hier staan er soldaten ‘en tirailleur’5 in de gracht
liggen er van weerkanten de straat en ginder op de hoogte plaatst men twee
mitrailleusen. 't Is een kleine oorlog of liever een ‘loze oorlog’ gelijk de mensen zo
beeldrijk zeggen. Nu krijgen we eigenlijk in 't klein een gedacht van wat het is ‘er
midden in’ te zitten. Over heel de streek, over de kim van al de heuvelingen6, in de
dalen, overal zijn troepen op mars en langs grote omwegen, trekken ze in de richting
van de molen op de hoogte. Een ogenblik is het huis hier letterlijk omgeven en we
vrezen maar dat ze 't spel zullen uitvoeren om hier een stormloop te doen en te
gebaren7 dat de vijand hier stelling heeft genomen. Gelijk een wolk in onweerstijd,
trekken
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bachten: achter
fezant: fazant
bijkans: bijna
stuk: akker
opstelling in de breedte van een groep infanteristen, bij een aanval
heuveling: glooiïng
gebaren: doen alsof
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de grijze drommen weg; er wordt geschoten met de geweren en in de verte antwoordt
het kanon. 't Is maar goed dat we weten wat het te beduiden heeft. Als hetgeen we
nu zien had moeten gebeuren in november van '141 als al die maren2 liepen dat 't front
was doorgebroken en de Fransen in Doornik verwacht werden, we gingen zeker tot
de laatste man op de loop... Nu aanzien we het als een spel en we vinden het een
beetje belachelijk dat grote mensen zich zo ernstig kunnen houden bij iets dat toch
maar gebarenspel is.

22 januari 1916
De wereld lijkt wel een vastenavondspel. Vanuit de hoogte beschouwd krijgt men
het gruwelijke schouwspel van volkeren die malkander3 uitmoorden; terwijl ze
grootsprakig4 frazen uitgalmen over bescherming van kleine volkeren, eerlijkheid,
plicht en andere schone woorden, viert de diplomatie en de politiek haar hoogtepunt
in cupiditeit en omkoperij...
En als men meer in de nabijheid bekijkt en de dingen afzonderlijk nagaat is 't om
te huilen! De Duitsers doen ons een Vlaamse Hogeschool cadeau en eer het ding er
al is - eer we de mogelijkheid van de verwezenlijking van het ontwerp kunnen
vaststellen - gaat er van Vlamingen een smeekschrift uit om de Gouverneur te
bewegen het geschenk terug te nemen5! Ik vermoed dat er van andere Vlamingen
een tegensmeekschrift zal uitgaan om het geschenk behouden te zien uitvoeren. En
wat moet de brave Gouverneur, tussen die twee partijen in, wel denken van de
Vlamingen?! Nu eerst zal het de moeite waard worden de geschiedenis van de
Vlaamse Beweging te schrijven!

23 januari 1916
Niets. Tenzij op de omliggende dorpen drukke troepenbeweging. Te Avelgem komen
de voorraadkollonnen van 't omliggende hun munitie weer opladen uit het depot.
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Streuvels schrijft: 1.
maren: bericht
malkander: elkaar
grootsprakig: grootsprakerig
allusie op de brief van 8 januari 1916 waarin een groep prominente Vlamingen (o.m. P.
Fredericq en L. Franck), bij generaal-gouverneur von Bissing protesteerden tegen de oprichting
van de Vlaamse universiteit
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24 januari 1916
We krijgen opnieuw een ‘Loze Oorlog’1 met veel geschut deze keer. In brede reeksen
worden al de velden afgeketst2 - ik heb nog in heel mijn levensdagen zoveel hazen
niet zien lopen. Al het wild van de hele streek is opgejaagd en op de vlucht.
De Duitsers hebben niet alleen de rails en de dwarsliggers van onze trambaan
opgebroken en weggevoerd, maar [nu] komen ze ook nog de asse opladen en
gebruiken ze waar ze 't goedvinden om wegen of standplaatsen droog te leggen waar
zij anders in 't slijk zouden ploeteren. De trambaan is tamelijk smal en ligt tussen
twee diepe grachten. Het gebeurt niet zelden dat in 't keren een kar omkantelt of met
de wielen in een diepte blijft steken. De soldaten zetten hun peerden aan zover dat
ze kunnen met geroep en armzwaaien, maar een enkel vloekwoord heb ik nog niet
gehoord. Als 't onze boevers3 moesten zijn die hun peerden moeten aanzetten zou
men het horen een kwartier ver, want 't is bij alle voerlieden aangenomen als een
noodzakelijkheid: dat men van peerden alleen een uiterste krachtinspanning kan
bekomen door luidkeels te vloeken. Het is zodanig opvallend dat een vent die met
mij het spel staat te bezien me vraagt: die mannen kunnen zeker niet vloeken?!...
De kluchtige kant van de gebeurtenissen in deze historische tijden - dat zijn wel
de nota's en protesten die over Europa heen en weer vliegen! Amerika protesteert,
de kleine neutrale mogendheden protesteren en de oorlogvoerende volkeren
protesteren al ondereen. Komt het protest van een klein landeke dan neemt men het
op als hanengekraai, men antwoordt niet en gaat zijn gang - komt het van een
concurrent die min of meer te vrezen is, men stelt hem voor een voldongen feit of
men laat de zaak maar slepen terwijl keurig en sluw opgestelde nota's uitgewisseld
worden om nog maar een schijn van beweegreden aan de genomen maatregel te
geven! Wat zou er nu eigenlijk nog overblijven van het zo ernstig en hoog uitgeroepen
‘Volkerenrecht’?! als men alleen nog het ‘Recht van de sterkste’ gelden ziet!
Kluchtspelers met uw ernstige gezichten en de prestige van uw gouden strepen! Wat
moet God de Vader zitten lachen ginder hoog!
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loze oorlog: legeroefening
afketsen: heen en weer lopen
boever: stalknecht
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30 januari 1916
Kortrijk - De zucht naar vrede openbaart zich overal - waar men het niet verwachten
zou.
In een coiffeurswinkel te Kortrijk, terwijl een kerel me inzeepte zag ik op een
bordje dat voor mij was opgehangen: Wij wensen de heren allen een Vrede-jaar!
De1 scène bij de coiffeur helemaal reconstrueren Staan wachten 3 1/4 uur flauwe praat in tegenwoordigheid van Duitse officier en
dan als comble2 geen haar snijden 's zondags.

<februari 1916>
3 februari 1916
Grote beroering op de Kommandantur te Kortrijk - Geen passen meer voor 't
Generaal-Gouvernement en deze die gegeven waren, worden weer ingevraagd handelsreizigers vertellen dat ze in Gent gekomen niet uit de statie3 gelaten werden
en met de eerstvolgende trein terug moesten keren - in Brussel is dit ook gebeurd.
Die maatregel moet naar alle waarschijnlijkheid in verband zijn met de grote Duitse
aanval hier op 't Westerfront, - waarvan alsaan4 spraak is.
Anderen beweren dat er valse passen in omloop zijn - of dat het eenvoudig een
maatregel is om de grote troepenbeweging te vergemakkelijken.

6 februari 1916
Al de passen moeten ingeleverd worden - nog nooit was er zulke toeloop van volk
op 't stadhuis. De mensen staan er 1/2 dag te wachten om hun paspo[o]rt en als ze
moe zijn van staan komt er een Duitser die zegt: morgen terugkeren - alles afgelopen!
Algemene ontmoediging - gramschap, vloeken en verwensen; een vent dringt door
de menigte heen en verklaart tegen de Duitser dat hij zijn pas moet hebben - dat hij
morgen vroeg melk moet voeren voor de Duitsers. Niets - niemendal, zegt de Duitser,
ausgeslossen!
- Wel dan zult ge 't verdomme morgen allemaal doen zonder melk, roept hij en
verlaat de zaal.
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de volgende tekst staat op een afzonderlijk kaartje
comble: top-punt
de statie: het station
alsaan: voortdurend
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Overal trekken de troepen op - Kortrijk schijnt helemaal verlaten. - Harelbeke drukte
van opladen aan 't station en langs de steenweg trekken de wagens op met de grote
pontons die hier al 15 maanden uitrustten. Vichte, Waregem van overal komen ze
af in lange karavanen; het schijnt of heel de streek helemaal verlaten wordt. Zal 't nu
de algemene aanval zijn waarvan de mare1 loopt?
Gazette van Kortrijk - 5 februari ‘Halberghe Gustaaf, gewezen bestuurder van de
Harelbeekse bloemmolens, krijgt één jaar gevang en 100 fr. boete voor vervalsing
van bloem en daarbij 5 jaar gevang en 500 fr. boete voor misbruik van vertrouwen
te nadele van 't gewestelijk provinciaal voedingscomiteit.’
Dat staat er maar in gewone drukletters, tussen konijnendieven e.a. onder de rubriek
rechtbanken, alsof het niets te beduiden had. We zijn inderdaad aan ‘grote’ dingen
verwend. Die veroordeling heeft eigenlijk betrek met2 het schandaal dat enige maanden
uitbrak over de vervalsing van het Amerikaans koorn, dat in die molens gemalen en
in zulke hoedanigheid aan de mensen als voedsel werd aangeboden dat het niet te
verbruiken was en dat men van algemene vergiftiging had mogen spreken!... De
genaamde Halsberghe werd naar 't schijnt aangehouden bij de grens waar hij trachtte
in veiligheid te geraken. De maatschappij kreeg 100.000 fr. schadevergoeding te
betalen.

7 februari 1916
Hoe de zaken al draaien in oorlogstijd. De boeren hebben hun lijnzaad moeten
afleveren à 62 cent. ook hun voorraad om te zaaien - met de belofte dat er lijnzaad
van beste hoedanigheid zou te hunner beschikking gesteld worden (Russisch) om te
zaaien. Nu, werden er lijsten in omloop gebracht waarop de boeren moeten aangeven:
welke hoeveelheid zij wensen te zaaien. Deze die verklaren geen lijnzaad te willen
kopen,... omdat ze hun voorraad hebben - zijn er in gelopen en werden die voorraad
afgehaald. Nu echter wordt er afgekondigd dat er lijnzaad te krijgen is om te zaaien
aan 275 fr. per 100 kilo... met de voorwaarde dat 't bedrag in goud wordt uitbetaald!!!!
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mare: nieuws
betrek met: betrekking op
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't Lijnzaad werd opgeëist en betaald aan 62 fr. per 100 kilo.
Zaaigraan (vlas) wordt nu geleverd aan 200 fr. - te betalen in goud (prijs van de olie).1

9 februari 1916
Ik zie franskiljons die er altijd op uit zijn Vlamingen aan te klagen en verdacht te
maken... dat ze heulen met de vijand, die nu om maar gauw bediend te zijn op de
Kommandantur - er geen graten in zien, hun paspoort te betalen met goud - en alzo
de vijand rechtstreeks ondersteunen in 't geen, naar ze zelf bekennen: hij 't meest
nodig heeft.
Van Wervik naar Bissegem mag deze dagen niemand op straat komen.
Er is bevel gegeven dat er een volledige volksoptelling moet gebeuren iets gelijk
ten tijde van Koning Herodes, met dit verschil dat we ons niet naar Jerusalem moeten
begeven en dat we stilletjes mogen thuis blijven en er niets van gewaar worden terwijl
de bewerking van het optellen geschiedt - in zulke gevallen zijn we toch ver vooruit
gegaan!

zondag 13 februari 1916
Kortrijk is weer een dode stad geworden en heeft haar militair uitzicht verloren - de
troepen zijn vertrokken en ik kan mij voorstellen hoe er in 100den huizen een zucht
van ontlasting is opgegaan na die inkwartiering van maanden lang, - en hoe men in
veel plaatsen met de grote kuis2 zal aanvangen.
Maar 't is er anders ver van dat de oorlogs-impressies er zouden ontbreken! Wervik
wordt voortdurend beschoten en heden bracht men een aantal gekwetste en stervende
burgers naar Dr. Lauwers'3 gesticht om er heelkundige bewerkingen te ondergaan.
Het schijnt dat de bevolking van Wervik er niet
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losse nota: ‘Lijnzaad - 62 fr. - 100 kls. Zaaigraan - 200 fr. - 100 k. - betalen in goud - (zelfde
prijs van de olie). De boeren doen deerlijk hun beklag. 1e lijnzaad in leveren met belofte dat
ze nieuw Russisch zaaigraan zullen krijgen aan dezelfde prijs. 2e lijst om te vragen hoeveel
vlas ze zaaien willen - hoeveel zaad ze nodig hebben - die verklaart er geen te moeten hebben
- wordt zijn zaaigraan afgehaald. 3e uitkomst: prijs van het nieuwe’...
grote kuis: grote schoonmaak
Emiel Lauwers (1858-1921) arts, en vriend van Streuvels
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wegtrekken mag en in 't gevaar moet blijven... om strategische redenen...
Vandaag was er ook weer een prachtig schouwspel in de lucht. Acht vliegers die
er malkaar1 beschoten en van beneden met shrapnells beschoten werden. Op het
prachtige blauw met de grote witte wolken van de maartse hemel is het iets
wonderbaars - dat alleen niet genoeg gewaardeerd wordt omdat men er kosteloos en
zonder er een verre reis voor te doen, van genieten kan. Maar ik kan wel denken dat
deze die ginder hoog als Alpenarenden in het 't zonnegoud van het ether zweven met
de dood die spookt rondom hen, er dingen gevoelen waarbij al wat wij ons van
gemoedstoestanden inbeelden kunnen, kinderachtige muizennesten2 zijn! - Als die
mannen maar een dagboek schreven!!!!!!

14 februari 1916
Ik kan nu reeds bestatigen en met zekerheid vaststellen dat de fameuze verordening
op 't verbruik van alkool en genever - die D. datum3 - door de Duitsers werd
uitgevaardigd, niets is dan een dode letter - er wordt sterke drank geschonken gelijk
voorheen en ge kunt u alle dagen 10 keren zat drinken zonder dat gij noch de
herbergier ervoor gestraft wordt of geboet. Inzake toepassing van wetten zou men
ook wel eens van de Duitse inkonsekwentie of willekeurigheid mogen spreken. Waar
men in 't ene lankmoedig door de vingers ziet, past men op 't andere een strengheid
en nauwkeurigheid toe met een systeem van verantwoordelijkheid die ons
onverstaanbaar voorkomt. Ik knip uit het dagblad Het Volk van vrijdag 11 februari
nr 34 volgende bekendmaking:
[Krantenknipsel]:
BEKENDMAKING.
In de nacht van 20 tot 21 december 1915 is de telegraafgeleiding tussen Laarne en
Wetteren, die door het Duitse leger-bestuur gebruikt wordt, op een totale lengte van
6 velden, omtrent 1200 meter, vernield en ontvreemd geworden. Hiervan
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malkaar: elkaar
muizennesten: muizenissen
het verbod dateert van december 1915, zie hoger
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komen op het gebied van de gemeente Laarne 1 1/2 en op dat van de gemeente
Wetteren 4 1/2 velden, zodat op het laatste gebied nagenoeg 900 m koperdraad
ontstolen zijn.
Alhoewel ook de dader, een inwoner van Laarne, door tussenkomst van de
gemeente, als dusdanig aangehouden en des-halve gerechtelijk gestraft is, zo kunnen,
wegens de gewichtigheid, die het ongestoord gebruik van de telegraafleiding
ontegensprekelijk toe te schrijven is, beide gemeenten niet vrijgesproken worden
voor het veronachtzamen van de plichten hun opgelegd, om er voor te zorgen dat
dergelijke oorlogsverraderlijke handelingen in hun gebied niet gebeuren.
Op bevel van het Legeropperkommando is de gemeente Laarne een boete van
5000 mark en de gemeente Wetteren een van 10.000 mark als straf opgelegd
geworden.
Dit wordt ter openbare kennis gebracht.
V.S.d.E.I.
der Chef des Generalstabes
OSTERTAG,
Oberstleutnant.
Ik ben maar benieuwd hoe de rechterlijke wetenschap over zulke uitspraken
oordeelt, - we waren reeds gewend aan 't Duitse princiep van verantwoordelijkheid
bij misdrijven waar de dader niet gekend was, - nu is 't omdat de gemeente niet
beletten kon dat er misdrijven ontstaan!!!
Ik verneem vandaag ook dat de geestelijkheid van Ooigem en... om een gepleegd
misdrijf van die aard, als verantwoordelijke personen heeft1 vastgezet. Ik heb nog
niet vernomen dat - als er een Duitse soldaat iets misdreven heeft, men de kapitein
ervoor in de bak stopt2!??
In Kortrijk gebeurde dees dagen een geval van andere aard. Een dame die
inkwartiering gekregen had, wordt gewaar dat er verschillende voorwerpen uit haar
huishouden verdwenen zijn, die door de soldaten werden medegenomen. Zij doet
een aanklacht in de Kommandantur en krijgt geen verhoor - maar nu wordt zijzelf
veroordeeld om 't geval bekend te hebben gemaakt, onder voorwendsel van smaad
aan het Duitse leger, met de volgende redenering, het Duitse leger is onaantastbaar
in zijn

1
2

heeft: is
in de bak stoppen: in hechtenis nemen
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eer, en 't geen de soldaten in haar huis medenamen valt te beschouwen als ‘misdrijf
door particulieren gepleegd’. Het onderscheid is nog al delicaat. De hele gebeurtenis
heb ik van horen zeggen door bekende personen uit Kortrijk. Maar 't geen ik van
nader weet is 't geen de Huzaren die verleden week te Vichte vertrokken zijn, hebben
medegenomen bij de burgers die op hun beurt klacht hebben ingediend te Kortrijk.
Het moet dan toch aangenomen worden - en we zullen er ons moeten aan wennen:
dat het ‘recht’ op andere basis wordt gesteld in oorlogstijd.
In de avond word ik naar buiten geroepen om twee nieuwe sterren te bewonderen
die aan de hemel verschenen zijn. Inderdaad, bij 't eerste zicht denkt men aan een
nieuw sterrenbeeld. Vlak onder de maan zitten er twee lichtstippels, de een vlak
boven de andere, maar veel groter dan sterren en met flikkerende schijn. Het moeten
lichttekens zijn maar niet gelijk we er nog gezien hebben, die opgeschoten worden
als vuurpijlen en weer neervallen, - deze nu blijven op dezelfde plaats. De onderste
echter gaat nu en dan eens uit en herbegint dan weer te flikkeren. Ze hangen in het
westen en we vragen ons af: hoe men ze op zulk een hoogte heeft kunnen krijgen en
hoe zij daar roerloos blijven als sterren, niettegenstaande de felle wind. Een paar
uren bleven ze zichtbaar1.

15 februari 1916
Hoe komt het en wat heeft het te beduiden dat de Duitse censuur sedert enige tijd in
ons dagblad nieuws doorlaat over de voornemens en de toebereidselen van Engeland
waarbij de Verbondenen een zekere zegepraal te gemoet gaan? Het is om hun eigen
volk en ons meteen stilaan de ware toestand te openbaren en tot de gebeurtenissen
die volgen moeten gereed te maken opdat de slag en de ontgoocheling niet te hevig
zou zijn, zal men trachten de nederlaag te wettigen door het voor te

1

de verklaring volgt in een los persknipsel door Streuvels gedateerd: 1 maart 1916, waaruit
blijkt dat in Rouen paniek ontstaan is, omdat de bewoners deze lichten opgemerkt hebben
en ze aanzagen voor een Zeppelin. ‘Het Journal de Rouan [sic] dat een onderzoek geopend
heeft, meent dat de verwarring ontstaan is door het feit dat tegenwoordig de twee planeten,
Jupiter en Venus, zeer dicht bij elkaar staan en dat in de nevel hun groep voor een luchtschip
aangezien werd.’
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stellen als een verplettering door de overmacht? - zo redeneren de mensen.

23 februari 1916
Stil als in de Sahara.
De crisis van licht en donker breekt weer aan - helaas enige maanden te vroeg. De
carbure1 die we vóór de winter kochten aan 0,40 fr. geldt nu 2,50 fr. de kilo en dat
ware nog 't ergste niet als we ze maar aan die prijs krijgen konden! maar nergens
geen te vinden - men zegt dat - sedert de Duitsers een hoogste prijs van 75 cent
gesteld hebben - de handelaars die een voorraad liggen hebben, ze niet meer verkopen
willen! Adieu de nachtstudie - we kunnen niets beter doen dan om 6 uur slapen gaan!

26 februari 1916
In de dagbladen is de papier-crisis weer aan de orde van de dag - bij 't begin van de
oorlog reeds was er al spraak van schaarsheid aan papier - en de bladen verschijnen
op verminderd formaat of met enkel blaadje... maar op die kleine ruimte is er nog
altijd plaats genoeg voor de aankondigingen en voor een feuilleton dat over 't
algemeen een stuk zouteloze roman bevat. Zou men niet beter eerlijk bekennen: een
schaarsheid aan... nieuws!2

27 februari 1916
Met de levering van tarwe is het nog altijd niet in orde. 't Geen door het Duitse bestuur
werd opgeëist leveren de boeren stipt - omdat het moet; maar 't geen door 't comiteit3
gevraagd wordt - en dienen moet om de eigen bevolking te voederen - is niet los te
krijgen omdat het comiteit niet over voldoende ‘uitvoerende macht van straffen’
beschikt!!
Verleden jaar was 't de algemene roep dat de Duitsers ons

1
2

3

carbure: carbid voor de verlichting
losse nota: ‘Enige maanden geleden deden wij ons beklag dat er geen dagbladen waren en
we voelden ons daardoor verstoken van de wereld - en nu dat we er hebben zouden we wensen
ervan verlost te zijn en als we zelfs maar niet wisten dat er bestaan!!! - Beschouwing - ten
westen waar de zonne daalt in 't bloed!... alle avonden’
het Hulp- en Voedingscomité
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uithongeren zouden, en nu blijkt het... als we 't van de boeren hebben moesten, dat
we al lang boomschors zouden mogen knabbelen. Vandaag werden weer van de
kerksteen de gewone dreigementen afgelezen waarmede de ongewilligaards1 gestraft
zullen worden, die hierin bestaan: dat de bevolking van de gemeente uitgesloten
wordt door 't hulpcomiteit. Dat wil zeggen dat de hele burgerij geen meel, vet, rijst
enz. meer krijgen kan en de behoeftigen hun hulpgeld onttrokken worden en dat is
dan de vergeldingsmaatregel waarmede enige onwillige boeren moeten getroffen
worden - die geen hulpgelden verlangen en de levering van 't comiteit best missen
kunnen, omdat ze tarwe op zolder hebben en vlees in de kuip! - Een andere
strafmaatregel zal bestaan in 't uithangen van de namen van de boeren die weigeren
te leveren (alsof heel de bevolking die boeren niet kende!)
De ongerijmdheden in die zaak liggen voor 't grijpen b.v. in theorie zou er nergens
een graantje in voorraad meer mogen zijn - daar de hele opbrengst aangeslagen werd!
- en als ik hier rondkijk zie ik in de vier windstreken alle molens aan 't draaien! Ik
vraag me af: wat maalt men op die molens, van waar komt die tarwe en waar gaat
dat meel??

<maart 1916>
1 maart 1916
Ik vermoed, als de oorlog geen ergere rampen meebrengt, de mensen hier op de
streek er als indruk voor later niet anders zullen van mededragen als een herinnering
aan ‘de dure tijd!’ en dat er aan onze kleinkinderen als bijzonderheden niet veel
anders zal medegedeeld worden als de ‘hoogste prijzen’ van sommige eetwaren en
huiselijke benodigdheden omtrent gelijk er ons door de oude mensen verteld werd
uit de jaren 402.
't Is wonder hoe die stijging van prijzen zonder grote verschrikking te wekken,
vernomen wordt. Het maakt echter het gewone onderwerp uit van alle gesprekken
met nu en dan de beschouwing: wat het eigenlijk worden moet, als het zo voortgaat
of nog lange tijd duren moet! De tarwe aan 125 fr. waren we al gewend van verleden
jaar - nu echter is er nog

1
2

ongewilligaards: onwilligen
allusie op de hongersnood tijdens de jaren 1845-1850
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bijgekomen dat de zeep 5 fr. de kilo kost, keersen1 60 cent stuk en de varkens 3,50
fr. levend gewegen2. In stad spreekt men van 8 fr. voor een kilo boter en men voorspelt
elke week dat geen vlees meer zal te krijgen zijn. Alle andere benodigdheden stijgen
in evenredigheid en als we terugdenken aan de toestand van verleden jaar moeten
we bekennen dat we ver zijn achteruit gegaan. Kaas en haring wordt men niet meer
gewaar, of liever, men denkt er niet aan zich dingen aan te schaffen die niet absoluut
nodig zijn. En van een andere kant is er een soort volk dat voortdoet en zijn er
sommige dingen die voorgaan alsof de nood er nooit geweest was - zo de
hanengevechten waar meer dan vroeger baldadigheid aan geldverspilling geschiedt.
De andere typische gebeurtenissen gaan verloren, men geeft er geen acht op omdat
men er zich in schikken moet en er op de stond3 schijnt aan te wennen en men neemt
het op alsof dat reeds oude gewoonte geworden was. 't Is bij toeval dat men te weten
komt, waar iets buitengewoons gebeurd is, alhoewel het geen zeldzaamheden zijn.
Zo hoorde ik gister 't geen gebeurd is te Tiegem, ter gelegenheid van een huwelijk.
't Is bij minder volk en tegen de goesting4 van de moeder van de bruid. Daarom wilde
het oude vrouwtje absoluut dat het huwelijk in 't gemeentehuis 's avonds laat en in
de kerk 's morgens vroeg zou geschieden om zo min mogelijk ‘beziens’5 te hebben
en de plechtigheid met de kleinste dienst6 te laten aflopen. Doch het wijveke7 rekende
niet op de oorlogstoestanden. De bazinne uit 't gemeentehuis8 verklaarde vlakaf dat
het onmogelijk zijn kon - daar er geen licht was! de enige lamp moest dienst doen
in de gelagkamer en in de schepenzaal was er geen. Waarop het wijveke er als middel
op vond de mannen van de wet naar haar huis te noden om het koppel9 te trouwen.
't Geen de burgemeester en bijzonderlijk de secretaris niet inwilligden om zover te
sleuren met de boeken van de gemeente...
Het wijveke echter hield aan haar gedacht10 en ze vroeg de

1
2
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4
5
6
7
8
9
10

keers: kaars
gewegen: gewogen
op de stond: onmiddellijk
tegen de goesting: met tegenzin
beziens: bekijk
met de kleinste dienst: in alle eenvoud
wijveke: vrouwtje (niet pejoratief)
de gemeentehuizen waren meestal in herbergen ondergebracht
koppel: paar
gedacht: idee
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burgemeester of het niet gaan kon, als de trouwers zelf hun licht meebrachten?! Ja,
dat kon - en trouwers en getuigen zijn naar 't gemeentehuis getrokken elk met een
keerske en binst1 de plechtigheid hebben zij zelf het licht gehouden!

7 maart 1916
We zijn weerom ingesneeuwd! - En in de stilte van die namiddag trekken een kolonne
Duitse ruiters over de eenzame sneeuwweg. We hebben dat vertoog2 al zo dikwijls
gezien - en toch komt het me altijd even vreemd voor, alsof 't de eerste maal was Die vreemde figuren in het landschap dat ons zo vertrouwd is kunnen zich maar niet
schikken tot een passend onderdeel - en terwijl ik erop te staren sta, lijkt het me een
visioen uit een verre droom opgewekt uit een oud boek. De uitgestrekte evenheid3
doet denken aan Russische steppen - en de ruiters in hun grijze mantels, met hun
vreemde paarden, 't gelijken schimmen uit de Merovingische tijd, die in stilte
voorbijtrekken en terwijl de laatste nog altijd aanstappen, zijn de eerste reeds
verdwenen in de witte mist waar het gordijn van de dwarrelende sneeuwvlokken
effenaan uitwist 't geen er op de lucht getekend stond. De paardspoten4 maken geen
geluid en eens dat het laatste koppel verzwolgen, weggesmolten is in de schemer
wordt de herinnering zelf aan het visioen zo onwezenlijk alsof we 't in een oud
historieboek gelezen hadden.

9 maart 1916
Er worden soldaten aangekondigd voor morgen en de kwartiermeester is reeds op
ronde om huisvesting5 te zoeken.

10 maart 1916
Ze komen aan in de avond en 't is een vreemd vertoog2 die grijze zwerm in 't deemster,
versletene, moegegane mannen met hun doorgezakte leden onder de vracht van de
zware ransels - met slepende benen - haveloos gekleed en vuil - met iets op het wezen
en in de ogen - van de gelatenheid van een trekhond die na een lange vermoeiende
tocht de belofte gevoelen van

1
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3
4
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2

binst: tijdens
vertoog: vertoning, spektakel
evenheid: effenheid
paardspoten: paardenhoeven
huisvesting: inkwartiering
vertoog: vertoning, spektakel
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uitgespannen te worden en de verwachting zich te mogen neerleggen. Op al de deuren
is het bekende schrift weer met krijt en kan men zien hoeveel mannen in elk huis
verwacht worden met onderaan de no1 van het legerkorps en regiment 209-IV.
Na enkele stonden is alles afgelopen en men ziet geen mens meer op straat - in de
avond is het zo rustig als anders. Inkwartiering heeft hier bij de mensen absoluut niet
meer dezelfde betekenis van vroeger - en ze geschiedt dus ook in heel andere
omstandigheden als vroeger - eten enz.. Infanterie, ze komen van Klerken, Zarren
en omstreken van Diksmuide - waar ze een jaar in de loopgrachten gelegen hebben.
En de herbergiers doen reeds hun beklag daar ze ondervinden dat de soldaten zo
weinig geld verteren2 - het valt geheel in hun nadeel uit daar ze zich verwachten aan
iets gelijk in december als de soldaten die uit Servië terugkeerden alle dagen kermis
vierden en het flesse-bier3 aan dubbele prijs verkocht werd en de brouwers het niet
in voldoende hoeveelheid leveren konden. Het blijkt ten andere dat de manschappen
ellendige kost te eten krijgen - en ik hoor dat veel mensen uit medelijden - van 't
hunne geven omdat ze 't niet ‘zien kunnen’ dat iemand aan hun tafel...
De officieren zelf, gaan nu niet gelijk anders in 't gemeentehuis4 waar groot gelag
gemaakt werd aan de ‘Table d'hôte’5 maar eten bij de burgers van 't geen de
veldkeuken levert en eten dezelfde kost die hun oppassers te verorberen krijgen. De
besluiten die de burgers eruit trekken over de toestand van het leger en de afloop van
de oorlog, liggen voor de hand. -: 't is 't begin van het einde!

13 maart 1916
Zogauw er soldaten op 't dorp zijn - is het uitzicht van de streek erdoor veranderd er hangt een oorlogsatmosfeer over de kalme evenheid6 van de velden. De dorpstraat
krijgt een ander karakter - iets dat men niet bepalen kan tenzij door 't contrast van
de gemoedelijke rust in strijd met een vreemd element dat er niet bij past, en dat men
toch aanneemt... alsof het zo bij

1
2
3
4
5
6

de no: het nummer
geld verteren: geld uitgeven
flessebier: gebotteld bier
tevens herberg
gasttafel
evenheid: effenheid
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elkaar hoorde en altijd 20 geweest was. In de voormiddag hebben we hier voor de
deur en over heel de lengte van de straat - de oefeningen van de soldaten die er gedrild
worden alsof 't allen recruten waren. Ik moet aan niemand vertellen wat voor effect
het doet de parade-mars te zien uitvoeren door een 300 man op een dorpsstraat met
niets om en boven hen dan ijle lucht en verte... terwijl het martiale er alleen
opgehouden wordt door een paar trommelaars, fijfers1 en cornetten2, die ginder alleen
op 't hoge veld - afgezonderd, hun eerste proeven doen in de militaire muziek. Tegen
de middag keert alles weer in zijn gewone rust. - maar nu en dan verschijnt er toch
al een ruiter in de veldwegels, een paar soldaten die wandelen, een officier die met
zijn kijker de omtrek onderzoekt en het voortdurend vervoer van militaire wagentjes
die zulk een ongewoon dokkerend geluid maken op de straatstenen.
Maar vandaag gebeurt er iets bijzonders; opeens klinken als een gekke verrassing
de zoetvloeiende klanken van een fanfare - het geeft mij de indruk van iets uit mijn
jeugd - toen we rond Paastijd de... Duitse muzikanten kregen die de foor3 van Kortrijk
gingen opluisteren en op de omliggende dorpen hun ronde deden. Maar 't is veel
beter: we krijgen een militair concert op de plaats4. Al de dorpelingen zijn er reeds
naartoe gelopen en het wordt inderdaad een aardig5 groepje. De muzikanten staan
stokstijf in een kring en spelen een zoeterige, sentimentele Duitse wals - ze zijn
geoefend - men hoort het hoe tot in de minste nuances en met een militaire stiptheid
de maat onderhouden wordt die met overdreven gebaren door de chef wordt
aangegeven die er zich geheel in meegeeft en met een ernst alsof hij het orkest te
Beyreuth6 aan 't besturen was. Bij de notaris staan de overheden op de stoep alsof
het hele huis hun eigendom ware - de burgemeester staat tegen zijn poortje geleund
en houdt met liefderijke zorg zijn hondje op de arm - alsof hij er het diertje ook zijn
deel van 't genot wilde laten. De bijzonderste leden van ‘St.-Cecilia’7 staan in hun
werkkleren, op de voorste rang en staren ingekeerd - of met de kennersblik
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fijfer: kleine dwarsfluit
cornet: koperen blaasinstrument, ook genoemd piston
foor: kermis
de plaats: het dorpsplein
aardig: eigenaardig
allusie op het Wagnerfestival te Bayreuth
muziekmaatschappij van Ingooigem
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schuin in de hoogte met gefronsde wenkbrauwen - als leden van een jury die na de
uitvoering hun beoordeling zullen moeten uitspreken. De schooljeugd is komen
aangelopen en daar ze bij zulke omstandigheden gewoonlijk door de champetter1 op
een afstand gehouden of brutaal verdreven werden, drummen ze nu vrij en zonder
schroom, tussen de muzikanten door tot binnen de kring - in de bende verken ik Paul2
die bij de ‘grosse caisse’3 met de verrukking in de ogen de beweging nadoet met de
vuisten op maat van de cimbelslagen4.
Heel het vertoog5, met het uitwerksel van de zachtdeinende muziekwalmen waarin
de clarinetten, fluitjes, karillon en triangel iets weeks uitgeven - brengen mij de indruk
van de gemoedelijkheid gelijk de Duitsers ze verstaan - ik kan me verbeelden in een
Beiers dorp te zijn waar de stilte van de gewone gang een maandagnamiddag ineens
opgefleurd wordt door de onverwachte verschijning van een feestelijk gezelschap.
Ik ben nijdig6 van dat jonge luitenantje dat met zijn camera het ‘zichtje’ komt opnemen
en spijtig dat het op straf verboden is voor burgers7 anders zou ik het ‘document’ wel
beet hebben! - de indruk wordt weeral gestoord door bijkomende contrasten - terwijl
de cresendo's [!] in 3/4 maat weer in decresendo's [!] op en neerdeinen - ginder ten
westen het gedonder van 't kanon, brengt een wanklank... in de lucht en boven het
dorp ronkt een vlieger zonder dat een muzikant ernaar opkijkt, - alsof hetgeen ze
hier uitvoeren veel belangrijker ware dan 't geen ginder gebeurt.
(bijbrengen)
Meisjes in groep waarvan er enige die met een lichte, nauwmerkbare beweging
van heupen en schouders - uitgeven de beweging van hun hertje - dat op de walsmaat
aan 't huppelen gaat zonder dat ze 't bedwingen kunnen - ogen blinken.
Sérénade
Een voorbijganger vraagt waarom hier muziek gemaakt is
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champetter: veldwachter
Paul, zoon van Streuvels, geboren 4 januari 1909
grote trom
cimbelslagen: slagen van het cimbaal of klankbekken
vertoog: vertoning, spektakel
nijdig: jaloers
fotograferen was verboden van bij het begin van de bezetting, bovendien moesten de burgers
in november 1915 hun fotoapparaten en nietontwikkelde platen en films inleveren
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en een droogscheerder1 weet hem boudweg2 te vertellen: dat de burgemeester een
sérénade gegeven wordt omdat hij een gouden medalie3 heeft gekregen van de Duitsers
ter weerde van 500 fr. - En waarom die medalie vraagt de vreemdeling? - omdat de
gemeente zo stipt al de verordeningen van de Duitders heeft uitgevoerd - en zonder
verpinken4 haalt de kluchtenaar5 aan: en nu heeft de burgemeester 500 flessen wijn
bovengehaald om de soldaten te trakteren6. Zo geladen7 trekt de man op naar Tiegem
en verder waar hij het nieuws zal voortvertellen.

14 maart 1916
De heren uit de stad komen in hoogst eigen persoon en ketsen8 de streek af op zoek
naar boter en eieren - het gaat ginder al9 slechter met de eetwaren - bijzonderlijk met
de aardappelen en het vlees. Als het niet betert zal 't het einde zijn! Een soldaat komt
hier aankloppen en vraagt om eieren te kopen. Hij vertelt hoe hij er bedrogen uitkomt
uit zijn verwachtingen - als hij uit de loopgrachten terugkerend nu toch gerekend
had boter en eieren te krijgen - hij heeft reeds al de hoeven bezocht zonder iets te
ontdekken - en als ik hem zeg hem ook niet te kunnen gerieven vertrekt hij deemoedig
en zonder verder aan te dringen. Hoe hadden we ons toch een oorlog anders
voorgesteld! - Er zijn soldaten op 't dorp. Ze wonen in bij de mensen en men hoort
nergens van enige baldadigheid of brutaal optreden - waar ze geen redenen hebben
komt er nooit een enkele in huis en als ge hen niet geven kunt wat ze vragen,
vertrekken ze zonder meer. - We hadden ons voorgesteld dat in zulke omstandigheden
alles zou geplunderd worden...; maar in veel plaatsen is 't omgekeerd - bij schamele
lieden, leeft heel het huishouden soms van de soldatenkost van de manschappen die
bij hen inwonen.
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droogscheerder: droge moppentapper
boudweg: stout
medalie: medaille, erepenning
verpinken: met de ogen knipperen, hier: onbewogen
kluchtenaar: grappenmaker
trakteren: kosteloos een glas aanbieden
geladen: hier, wijsgemaakt
afketsen, heen en weer lopen
al: steeds
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15 maart 1916
Sedert veertien dagen moest ik met de hoenders1 naar bed - en leed ik aan gedwongene
werkstaking bij gebrek aan licht 's avonds - maar er zijn nog altijd goede lieden en
er gebeuren nog altijd wonderen. Mijn vriend De Coene2, uit Kortrijk heeft mij een
‘Lampe Pigeon’3 bezorgd en... een fles nafte4. Met dat godenvocht dat nergens meer
te krijgen was - en niet meer bestaat, kan ik weer mijn leergang5 voortzetten en
opblijven tot een gat in de nacht. - 't Licht is wel niet heel schitterend, maar bij zulk
een nachtlichtje dat amper een schijn werpt op het boek dat men in de handen houdt,
en verder de hele kamer in 't donker laat, - krijgt men 'n vreemde indruk van omsloten
gezelligheid - iets toverachtigs dat nu goed past bij de wijsgerige onderwerpen, en
ik denk soms aan Dr Faustus die tovermiddels aan 't uitzoeken is in zijn kelder.
De koeiboertjes6 zijn weer met hun beesten op de vlucht - de gemeente moet 80
koeien leveren. En de Duitsers zijn op ronde om hun gerief te zoeken. Hier wordt in
haast weer een stal ingericht en er zijn voor 't ogenblik ‘vluchtelingen’ aangekomen
- voor de gelegenheid ben ik eigenaar van een prachtig jonge os en een prijs-veerzeke7!

18 maart 1916
De troepen trekken op met trommel en fluit. Deze die te Heestert, Otegem lagen gaan
hier voorbij met muziek aan 't hoofd - naar Anzegem waar ze opgeladen worden om
ergens aan 't front te komen. Ze zien er waarlijk beter uit dan toen ze hier aankwamen
- die 14 dagen rust heeft hen opgeknapt. Ze kunnen weer vechten. Gotz - 12/2098

19 maart 1916
We krijgen er al weer nieuwe - een groepje van 6 komen in
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met de hoenders: bij het vallen van de nacht
Jozef De Coene (1875-1950) industrieel en kunstschilder
kleine, meestal koperen, benzinelamp
nafte: benzine
leergang: studie, vermoedelijk de voorbereiding van zijn Genoveva van Brabant. Op een
losse nota: ‘De duisternis van de omgeving en de beperkte lichtkring geeft iets als een wijding
aan 't geen men verricht’
koeiboertje: kleine pachter
prijsveerzeke: een kalf dat bekroond werd op een prijskamp
achteraf bijgevoegd, waarschijnlijk naam en nummer van het regiment
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de namiddag - plaats zoeken - en de opschriften in krijt die pas waren uitgewist
worden hernieuwd - de kamers en bedden die gezuiverd en gekuist waren worden
weer ingenomen. - 209ste is vervangen door 157ste en de inkwartiering herbegint.
Hier in huis is niemand komen zien, - het is waarschijnlijk te ver van de plaats
afgelegen. In de avond wordt taptoe1 geblazen als in een kazerne.

20 maart 1916
Oefeningen hier bezijds op de weide, hier op straat en ginder hoog op 't veld dat
gereed lag en een vlaschaard2 worden moet. Heel de dag door gaan de kwade,
schravende stemmen van de officieren en onderofficieren die roepen en schreeuwen
- van hoog op laag, - want nu komt een groepje hogere bevelvoerders te paard, de
commando's inspecteren en nu zijn zij aan de beurt om de kwade buien, en
snauwkreten op te vangen. - Nu hebben we gelegenheid kennis te maken met ‘de
militaire tucht’.
‘Wat we toch moeten zien gebeuren!’ zegt een boerke, - al die felle jonge gasten
voor de aap houden, door ene man, die 't al te zeggen heeft, - en die er alleen vóór
staat zonder geweer dan nog, - terwijl al die andere kunnen schieten! - en 't zijn toch
allen mensen gelijk?!’
In de avond spelen de zoeklichten door de donkere lucht - het is een schrikwekkend
verschijnsel - ware 't niet dat we 't schrikwekkende gewend zijn en voor alle
verschijnselen een reden hebben.

21 maart 1916
Men speelt loze oorlog3 rond de deur, - de barmen4 van weerskanten de steenweg
dienen als beschutting en de manschappen kruipen over handen en voeten, leggen
zich platsderm5 in de modder en richten 't geweer op de vijand die gebarens6 de molen
op een 800 m bezet houdt. Alles loopt af zonder ongevallen, maar niet zonder veel
geschreeuw.
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taptoe: dooft de lichten (in feite: tapkraan toe!)
vlaschaard: vlasakker
loze oorlog: schijnoorlog, legeroefening
barm: berm, kant
platsderm: op de buik
gebarens: doet als of hij

Stijn Streuvels, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

526
Fait divers: St.-Lodewijk - Miel...
5 militairen1 inkomen - meester maken (vragen schuiling) - 4 vertrekken - 1 blijft
- tiraniseert - ongeoorloofde betrekkingen met de vrouw en dochter - verdreigt Miel
aan te klagen en leeft er gerust en vrij zonder zich te verduiken - de dochter bevalt
van een tweeling (ironie (Albert en Willem!) ) - uitkomst de soldaat gaat een zwijn
stelen in 't gebuurte2 en het boerke klaagt hem aan. De soldaat wordt genomen - Miel
ook en de gemeente gestraft.
En terwijl de soldaten hier bezig zijn zich te oefenen - dondert het kanon ten westen
voortdurend. Maar niemand die er nog acht op geeft.

23 maart 1916
Men zou gaan denken dat de wereld uitgestorven is - geen mens te zien tenzij soldaten!

24 maart 1916
Voortdurend kanongeschut dag en nacht door - Zou het nu de beruchte aanval zijn
aan de IJzer? Nu onlangs werd het rantsoeneren van vlees aangekondigd voor de
omschrijving van Gent; nu volgt Kortrijk. Ik vermoed, waar men in 't vreemde,
sommige ‘marktberichten’ uit onze bladen zal overgedrukt zien; men zal opmaken
dat we hier volop in hongersnood zitten en de mensen uitgeput langs de straat
neervallen! En toch is er oppervlakkig beschouwd, hier nog geen armoede te merken
- op de buiten tenminste - we moeten een taai ras zijn, gewend aan gebrek en ontbering
- en ik bewonder de kinders vooral die zorgeloos en lustig gelijk voorheen, naar
school lopen - het is een wonder als men bedenkt dat die bubbels3 sedert een jaar,
geen spier4 vet over de lippen kregen en eerbaarlijk5 dezelfde kost op tafel zien brood en droge aardappelen, schaars toebedeeld dan nog. Aan sommige werkmensen
ziet men het hun aan - vermagerde wangen en donker schuwe blik uit de diepe ogen.
Maar wat moet het zijn in stad - als het hier al zo gesteld is - bij de bron van 't voedsel
- wat zal men aanvangen met dat legioen werkmensen die blijven
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Streuvels noteert: 5 M
't gebuurte: de buurt
bubbel: klein kind
spier: stukje
eenbaarlijk: voortdurend, steeds
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eten vragen? Hoe zal het eruit zien in restaurants waar reizigers eten moeten en hoe
zal de burgerij het aanleggen1 b.v. als er een kostganger op bezoek komt en aan tafel
komt? We zijn vooreerst erop gewezen2 allen vegetariërs te worden - als de vegetatie
er nog maar was. En de mensen troosten zich in de ellende, omdat zij in de ellende
zelf een voorteken zien van het... einde - ‘Het kan zo langer niet voortduren!’ is de
algemene overtuiging - de honger zal er een eind aan maken. Want bij de soldaten
is het nog slechter gesteld dan bij de burgers. Men hoort het langs alle kanten, waar
ze ingekwartierd zijn - de mensen geven van hun eigen kost omdat ze medelijden
hebben met de dutsen3 en het niet aanzien kunnen. Zoëven vertelt mijn gebuur dat
de manschappen gister voor alle voedsel, een soort soep kregen waarin een paar
pruimen te zwemmen lagen en vandaag een ander soort soep met twee
aardappelstukjes... een stuk droog brood daarbij maakt het menu uit voor een hele
dag. De officieren zelf krijgen geen beuter4 op hun brood. Er gaan ten andere alle
soort geruchten die in 't geheim de ronde doen - over de soldaten, II Brieg, 157ste,
die hier ingekwartierd zijn. Men vertelt nl. dat het hele regiment zou gestraft zijn om
zijn officieren geschoten5 te hebben aan 't front, en dat zij hier andere oversten hebben.
Het nieuws moet van de soldaten zelf komen. Een ding is zeker dat ik bij de
oefeningen nooit soldaten brutaler heb zien behandelen...

zondag 26 maart 1916
Vandaag hebben er twee diensten plaats in de kerk één voor katholieke en één voor
protestantse soldaten. Van de kerksteen6 wordt door de dienstdoende veldwachter
afgelezen: het verbod om nog koeien en zwijnen te slachten. Het is dus ook al het
rantsoen dat ons te wachten staat. Van de soldaten verneemt men nog altijd heel
belangwekkende bijzonderheden van de toestanden en verhoudingen aan het front.
Een Bursche7 bij onze dokter hoorde ik vertellen dat aan de loopgraven de Belgen
roepen ‘goen dag’, de Fransen ‘Bonjour’ maar dat de Engelsen... schiessen! - Ik zou
geern groot geld geven
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aanleggen: aanpakken
gewezen: aangewezen
duts: sukkel
beuter: boter
geschoten: beschoten, neergeschoten
zie hoger onder 16 januari 1916
Bursche (Duits): oppasser, ordonnans
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om te weten wat er van waarheid is, (later zullen we 't wel vernemen!) Maar er wordt
voortdurend beweerd dat Belgen en Duitsers voortdurend in elkaars loopgrachten
komen en eerst hun plaats weer innemen als er gevochten wordt1. Hoe kunnen we
ons die toestanden indenken. De officier die bij?2 ingekwartierd is vertelt o.a. het
volgende van de Engelsen - die anders altijd als aartsvijanden worden uitgegeven.
Op zekere dag gaat een witte vlag uit de loopgrachten van de Engelsen - de Duitsers
steken er ook een op - ten teken dat ze instemmen en enige soldaten komen naar voor
en doen het voorstel om samen een foot-balmatch aan te gaan op een veld dat uiterst
wel geschikt lijkt. De Duitsers antwoorden dat ze 't niet willen aangaan omdat de
Engelsen hun de baas zijn in dat spel en zij zich op voorhand zouden verloren geven.
Zij keren terug met een tweede voorstel: om enkele officieren uit te nodigen naar het
spel te komen zien. De officieren, Duitsers, zoeken een voorwendsel om niet te
moeten aannemen. Een derde keer komen de afgevaardigden met 't verzoek - om toe
te laten dat de Engelsen hun match uitvoeren met de belofte dat er niet zou geschoten
worden binst3 het spel. Dat hebben de Duitsers toegestaan en de Engelsen hebben
footbal gespeeld tussen de vijandelijke loopgrachten.4

27 maart 1916
Bijgaande berichtje uit ons blad bevestigt hetgeen ik van dokters reeds had horen
beweren: nl. dat de oorlog bij de burgerij al meer slachtoffers maakt!
[Krantenknipsel]:
BRUSSEL.
Zotheidsziekte
Waarbij het komt wordt nog niet gezegd, maar de gevallen van waanzin schijnen
heden ten dage talrijker dan wel eens. In het gesticht van Evere zijn er 150 verzorgden,
een cijfer dat
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verbroederingen (en voetbalmatchen) hadden inderdaad plaats op alle fronten (ook het Britse),
maar zij waren hoogst zeldzaam
Streuvels noteerde eerst: P. Verriest, geschrapt en vervangen door?
binst: tijdens
losse nota: ‘26 maart 1916 bijbrengen met waslicht en wierook in de kerk’
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tot hiertoe nog niet bereikt werd. Een aantal mensen uit de omschrijving van Brussel
door die wrede ziekte aangetast, zijn naar het gezondheidsgesticht van Dave gezonden.
Bij 't begin van de oorlog was de gewone neurasthenie als bij toverslag genezen
- maar een ander soort van dezelfde ziekte is ontstaan en maakt meer slachtoffers
dan ooit. Deze nacht en heel de dag is er geweldig kanongevecht aan de IJzer trommel- of gordijnvuur noemen ze dat nu, 't geen betekent de inzet of 't voorafgaan
van een aanval!!!1

28 maart 1916
Vandaag is me 't geschrift in handen gekomen dat onder de titel: Les Evêques de
Belgique aux Evêques d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie verschenen is.2 Het stuk
geeft aanleiding tot allerhande diepe mijmering en ik rangschik het tot de documenten
die bijdragen tot mijn ‘Veropenbaring’. Het bevat eenvoudig het dringend verzoek
van onze Belgische bisschoppen om door het samenstellen van een comiteit gevormd
door Duitse en Belgische overheden, met een voorzitter uit een neutrale mogendheid;
een onpartijdig maar grondig onderzoek te openen over 't geen hier te lande aan
gruwelen is gebeurd. Om op die manier de ongegronde bewering van Belgische
vrijschutterij te weerleggen en te bewijzen welke gruwelen er door 't Duitse leger op
de weerloze en onschuldige bevolking werd bedreven. Na het kranig uitgesproken
protest tegen beschuldigingen in het Duitse Witboek vervat, wordt het voorstel heel
duidelijk geformuleerd. ‘Et, afin que notre protestation ne se heurte pas à la vôtre,
sans effet utile, nous vous demandons de vouloir nous aider à instituer un tribunal
d'enquête contradictoire. Vous désignerez, au nom de votre officialité, autant de
membres que vous le désirez, et qu'il vous plaira de choisir, nous en désignerons
autant, trois, par exemple de chaque côté. Et nous demanderons, de commun accord,
à 1'épiscopat d'un Etat neutre, de la Hollande, de l'Espagne, de la Suisse ou des
Etats-Unis, de vouloir nous désigner un superarbitre, qui préside aux opérations du
tribunal.’ Aangezien de Duitse bis-
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het gaat om een Britse aanval uit de Ypres Salient, die door de Duitsers werd opgevangen
deze herderlijke brief is gedateerd 24 november 1915 en werd in diverse uitgaven verspreid
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schoppen hun klacht ingediend hebben bij de Paus, verklaren de onze op hun beurt
het recht te hebben, evenveel te doen. ‘Il n'est pas juste qu'il n'entende que votre
voix.’
Die poging om van de bezettende macht het samenstellen van een ‘tribunal
d'enquête’ te bekomen werd meermaals herhaald, maar werd telkens afgewezen. Dat
wordt bewezen met naam en datum. En zolang dat onpartijdig onderzoek niet wordt
ingesteld willen onze bisschoppen de eer van ons volk verdedigen 1e door stellig te
loochenen de valse aantijging van de wreedheden die zouden gepleegd geworden
zijn door de burgerij op de Duitse soldaten; 2e door de openbare aanklacht te
verkondigen van de gruwelen door de Duitse troepen gepleegd op de onschuldige
bevolking. Die aanklacht is categoriek en bepaald uitgesproken - ‘Cinquante prêtres
innocents, des milliers de fidèles innocents, furent mis à mort; des centaines d'autres,
auquels des circonstances indépendantes de la volonté de leurs persécuteurs ont
conservé la vie, furent mis en danger de mort, des milliers d'innocents, sans aucun
jugement préalable, furent faits prisonniers, et lorsqu'ils furent relâchés, les
interrogatoires les plus minutieux qu'ils avaient subis n'avaient relevé chez eux aucune
culpabilité...’ Door die aanklacht willen de bisschoppen de andere partij aanzetten
een onderzoek te openen om hun eer te verdedigen en hen zelf, als 't mogelijk is, te
beschamen.
‘Tant que la justice allemande se dérobe, nous gardons le droit et le devoir de
dénoncer ce que, en conscience, nous considérons comme gravement attentatoire à
la justice et à notre honneur.’ Op de bekentenis van de rijkskanselier dat de bezetting
van België ‘était en contradiction avec les prescriptions du droit des gens... et une
injustice qu'il promettait de réparer’ wordt het antwoord aangehaald van de Paus aan
minister Van den heuvel1 door zijn eminentie kardinaal Gaspari, staatssecretaris,
uitgesproken in het consistorie van 22 januari 1915. ‘Il appartient au pontif Romain,
que Dieu a établi interprête souverain et vengeur de la loi éternelle, de proclamer,
avant tout, que nul ne peut, pour quelque raison que ce soit, violer la justice.’ Daarna
worden feiten gesteld tegen be-

1

Jules Van den Heuvel (1854-1926), Belgisch ambassadeur bij het Vatikaan (1915-1918)
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weringen - waaraan maar een enkele uitweg is en wel door het onderzoek van een
comiteit van onbesproken onpartijdigheid. ‘Audiatur et altera pars.’
Daarna worden aangehaald de menigvuldige inbreuken tegen de ‘Haagse
Conventie’.
Dat laatste vooral geeft stof tot mijmering. Hadden de Duitse Gouverneurs nooit
verklaard en met plakbrieven aangekondigd dat ze het bezette land zouden bestieren
naar de wetten in de Haagse Conventie vervat, dan zou men kunnen tot de slotsom
komen dat die Haagse Conventie dingen behelsde die onpraktisch bleken te zijn in
oorlogstijd en als utopische rommel op de zolder hoorde - maar nu kan men het niet
anders noemen dan een onverklaarbare inconsekwentie - en ik ben wel benieuwd
wat men inbrengen zal om te motiveren 't geen wij allen aan de lijve of in onze
onmiddellijke omgeving hebben ondervonden en met de meeste willekeur in wet
werd uitgevaardigd en voltrokken! zoals: collectieve straffen, gedwongen
oorlogsarbeid, boeten en belastingen. Ware 't niet veel eenvoudiger geweest van 't
begin af, door de Duitse Gouverneurs te doen afkondigen, en zouden de Duitse
bisschoppen om [zich] van [de] hun toegeworpen (defi)...1 te ontmaken, niet beter
kort en bondig antwoorden 't geen Georg Brandes2 onlangs geschreven heeft: dat het
best is in alles wat oorlog betreft maar liefst van geen recht en eerlijkheid te spreken,
want dat als alle wetten opgeheven zijn en alle driften ontketend men zich alleen nog
aan recht en plicht storen zal voor zoveel het de eigen zaak voordelig is, - dat men
al 't andere van voor de voeten wegstampt - als men de sterkste is en het doen kan!!!
God wat zal er na de oorlog al dingen recht te trekken zijn voor 't aanschijn van de
wereld, - maar dan zal men het misschien de moeite niet meer waard achten - of het
opgeven misschien omdat men er niet klaar meer inziet, - of omdat het bedrevene
kwaad onherstelbaar is en een noodzakelijkheid was van de omstandigheden,...
intussen zijn deze die het ondergaan hebben, de onschuldige slachtoffers, vergeten
of in stilte betreurd en 't leven gaat verder zijn gang als de willekeurige maker
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Streuvels laat de plaats open voor het woord: uitdaging (défi)
Georg Brandes (1842-1927), Deens literair criticus
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en breker van zijn eigen voortbrengst, - die voor geen wreedheid achteruit wijkt en
nooit mededogen kende en maar zijn wegen gaat alsof er geen mensen waren.
Het telegram dat Keizer Willem stuurde aan de President van de Verenigde Staten,
Mr Wilson - en nog niet herroepen werd tot hiertoe - wordt hier als snode aanklacht
voorgelegd die op niets zou gesteund zijn: ‘Le Gouvernement belge a publiquement
encouragé la population civile à prendre part à cette guerre qu'il avait depuis
longtemps préparée avec soin. Les cruautés commises au cours de cette guerre de
guérillas, par des femmes et même par des prêtres, sur des médecins et des infirmières
ont été telles, que mes Généraux ont été finalement obligés de recourir aux moyens
les plus rigoureux pour châtier les coupables et pour empêcher la population
sanguinaire de continuer ces abominables actes criminels et odieux. Plusieurs villages
et même la ville de Louvain ont du être démolis (sauf le très bel hôtel-de-ville) dans
l'intérêt de notre défense et de la protection de mes troupes. Mon coeur saigne quand
je vois que pareilles mesures ont été rendues inévitables, et quand je songe aux
innombrables innocents qui ont perdu leur toit et leurs biens par suite des faits
criminels en question.’
Tegen deze aanklacht protesteerde 's anderdaags na 't verschijnen ervan (plakbrief
11 september1) de bisschop van Namen - doch zonder gevolg. Het is in elk geval een
kranig en waardig protest - en een onpartijdig beschouwer zou willen zien hoe de
Duitse bisschoppen daar zullen op antwoorden; - achteruitblijven na zulk een
dagvaarding in dit geval geldt zoveel als zich plichtig bekennen.
De ondervinding echter leert dat er nooit geen oorlogen geweest zijn zonder
gruwelen, onnodige wreedheden en onschuldige slachtoffers, dat er telkens
aanklachten werden gedaan door de twee partijen en dat er van een onderzoek nooit
iets terechtkwam. Men kan zijn tegenstrevers nooit van het ongelijk overtuigen en
over feiten helpt het niet te twisten. Het hele stuk echter ademt een toon van diepe
eerlijkheid, gematigheid en oprechtheid en zou voorzeker een geweldige indruk
maken als het meer verspreid gerocht2 onder de bevolking.
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1915
gerocht: geraakte
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29 maart 1916
Grote onrust en beroering, bijzonderlijk bij de boeren ten gevolge het verbod van
beesten te slachten en meer nog door een mare1 die de ronde doet: dat er overal
huiszoeking zal gedaan worden en alle voorraad aangeslagen ook van vlees - zodat
er [in] elk huisgezin niet meer dan 40 kilo in de kuip mag te vinden zijn. Er wierden
in de duik2 al zwijnen geslacht maar nu zal men het van de duivel moeten uitzoeken3
waar het vlees te schuilen en er zullen weer dwaasheden gebeuren gelijk in 't begin
van de oorlog als men de vleeskuipen in de grond stopte en met een kannebuis4 lucht
liet. Ik heb dikwijls horen zeggen en zelf wel gemeend vroeger dat we op een toppunt
van weelde leefden en dat er eens een geweldige crisis komen zou - een wereldramp
die alles omverstoten zou en weelde in armoede en ellende zouden veranderen; dat
we naderhand van de huidige tijd zouden spreken als van iets wonders - waaraan
onze kinders die het niet gekend hadden, niet geloven zouden. Nu schijnt die crisis
ingetreden, en als de oorlog nog enige tijd duurt zullen we 't kennen in al zijn
verschrikking... In één deel vinden we ons bedrogen - 't is dat wij allen gemeend
hadden dat de crisis zou veroorzaakt worden door geweld van revolutie
ongebondenheid door zegepraal van socialisme of anarchie,... en dat het integendeel
voortkomt door een algemene oorlog die toch ook al lange tijd voorspeld en voorzien
was, want ik herinner mij gehoord [te hebben] telkens er oorlog dreigde, - ‘men durft
er niet aan roeren, want als de oorlog eens losbreekt zal het iets vreselijks zijn en
geheel Europa erin betrokken worden. Het was iets als een groot onweer dat dreigde
en nu eindelijk is losgebarsten... Als we er maar het einde van zien en er levend
uitkomen.
Zolang de voedingsregeling maar de stad betrof, bleven de buitenmensen er
onverschillig aan - iedereen kon hier nog zijn voorzorgen nemen en de beperking
scheen niet toepasselijk op de buiten, waar men aan de bron is en alle gemak heeft
om voorraden te bergen. Nu echter - dat men doeltreffende en afdoende middels
dreigt te gebruiken, komt de onrust en het
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mare: bericht
in de duik: tersluiks
van de duivel uitzoeken: God weet waar zoeken
kannebuis: konische buis uit gebakken aarde
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voorgevoel - dat men op de buiten nog slechter zal zijn dan in stad - omdat de toevoer
en bevoorrading zoveel slapper is en men de burgerij en kleine mensen treft waar
men enige plichtige boeren wil straffen! Vergelijk dat er sedert lang hele huishoudens1
geen meel meer krijgen van 't comiteit2 omdat enige wederspannige boeren weigeren
te leveren. Hier ook komt het inconsekwente weer voor de dag in de menselijke
handeling en beoordeling. Men verwijt het de Duitsers dat ze de Haagse Conventie
overtreden met collectieve straffen toe te passen en een hele bevolking
verantwoordelijk te maken voor het misdrijf van een enkele of enige personen en
het provinciaal comiteit stelt een heel dorp zonder levensmiddelen omdat enige
boeren weigeren hun deel te leveren van het opgeëiste koorn. En veel mensen die er
niets in te zien hebben, lijden gebrek terwijl de boeren, met hun voorraad op zolder,
vrij hun kraag vullen3...

29 maart 1916
Naar aanleiding van de vleescrisis en de rantsoenering is er in Kortrijk een paniek
ontstaan - de winkels werden bestormd en elk wilde voorraad indoen en
levensmiddelen bemachtigen; het gevolg daarvan is weeral een ontzaglijke stijging
van de prijzen. Een blikje zalm moest men 3 fr. betalen en een pak chocolade die
vroeger 1,50 fr. kostte steeg tot 3,50 fr. Veel mensen hebben nog altijd niet geleerd
hun ‘levenswandel’ te vereenvoudigen en zij schrikken af voor dingen die alleen
‘gewoonte’ geworden was en een vastgegroeide overtuiging. Het geldt b.v. als een
axioma bij de gemiddelde burgerij dat men niet leven kan zonder beuter4 op zijn
brood - droog brood was in de overtuiging van alleman iets als het symbool van...
zwarte armoede! Evenzo staat het vast dat men 's zondags absoluut gezouten of
gebraden rundvlees moet hebben, en 's middags alle dagen tenminste een bord soep,
vlees en aardappelen. Zondag voor 't eerst hebben we hier in huis het rund vervangen
door gezouten spek - en gistermiddag hebben we gedineerd met een droge haring en
aardappelen in de kazakke5
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huishoudens: huisgezinnen
het Hulp- en Voedingscomité
zijn kraag vullen: zijn buik vol eten
beuter: boter
in de kazakke: in de pel
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- en we hebben er ons heel wel bij bevonden! Alleen heeft men nog het gevoel dat...
als er onverwachts iemand moest binnenkomen, men zou beschaamd staan en 't zou
belachelijk vinden - dat is echter ook maar een vooroordeel - ik zie de stadslieden
die met hun koffertje hier de streek komen afketsen1 om boter en eieren, zich graag
bijzetten aan de boerentafel en smakelijk eten van 't geen ze vroeger met verachting
zouden afgewezen hebben.

30 maart 1916
Ik heb mijn molenaar ontmoet. Ik vraag hem: - Wat wordt er nu gemalen op de
molens? In theorie mag er geen graantje tarwe meer zijn op de streek en de molens
schijveren2 in de wind als gejaagd, verlane3 lieden...
De molenaar glimlacht.
- Ik zal u dat gaan uiteendoen, zegt hij. Die molens ginder in de leegte4, die ge
draaien ziet, daar werd nooit geketst5, de boeren voeren er zelf hun bakten6 naartoe
en halen 't meel weer naar huis. Mijn molen staat hier heel hoog en de boeren en
kleine mensen vinden het te lastig hun vracht hier boven te sleuren. Ik heb altijd
geketst maar sedert augustus verleden jaar ben ik zonder peerd en sedert7 is de molen
stil gevallen.
- Zonder peerd?
- Ja, dat gaat zo: ik was bezig mijn stoppel te breken8 verleden jaar als men mij 't
bevel bracht: 's anderdaags 9 uur te Waregem te zijn met mijn peerd. Daar gekomen
namen ze het bij de toom en leidden het weg. ‘Goed, maar hoe zit het met de betaling?
vroeg ik aan de Duits. Später, später! riep hij en ik mocht optrekken. Die ‘später’ zal
ik lang onthouden, want ik bezat geen duizend fr. om een ander peerd te kopen - en
4 maanden nadien, als ik eindelijk mijn geld kreeg, had ik geen peerd meer nodig, de molen lag stil!
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afketsen: heen en weer lopen
schijveren: snel ronddraaien
verlaan: druk bezig
de leegte: het dal
ketsen: de bakten ophalen bij de boeren, met paard en kar
bakte: hier, hoeveelheid graan nodig om één oven te bakken
sedert, sindsdien
de stoppel breken: het stoppelveld omploegen
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Arme mensen en werklieden worden ondersteund door hulpen voedingcomiteiten
maar molenaars met 7 kinders - die werkloos zijn - dàt heet ik slachtoffers van de
oorlog! En hoeveel mensen zijn er niet in 't zelfde geval - ik vraag me maar af: hoe
leeft men daar voort? Zijt zeker dat de levenswandel dààr ... est réduit à sa plus simple
expression!
Uit Noord-Frankrijk komen nog altijd akelige berichten over... schromelijke hoge
prijzen van de eetwaar - opstoten van de bevolking. En nu weer zegt men, dat de
mensen hun kinderen over de grens sturen met een bordje aan de hals waarop
geschreven staat: ‘Donnez-nous du pain ou du plomb!’ Daar de vaart van Bossuyt
bezet is - blijft het heel moeilijk levensmiddelen over te brengen. Een inwoner van
Helkijn vertelt me dat twee meisjes een klutske1 aardappelen kwamen halen en met
de vracht op de schouders over de rand van het sluis over de vaart wilden - een van
de meisjes viel ongelukkiglijk in 't water en bleef 10 minuten rondzwemmen tot het
zijn zusterke gelukte de hand te grijpen en het te redden - het kind viel bewusteloos
op de rand en is een volle dag tussen dood en leven gebleven - 't eerste waarnaar het
vroeg toen het tot bezinning kwam, was... naar zijn aardappelen!...
De moeders hoort men voortdurend klagen en in angst omdat er absoluut geen
nieuws meer overkomt van hun kinderen aan 't front.

<april 1916>
1 april 1916
De soldaten zijn vertrokken van 't dorp. Stilte, en nijverig werken de boeren op 't
land.

2 april 1916
Russen gezien in de statie2 te Kortrijk.
Sensatiebericht over Holland. Nieuwe strategie en voorzeggingen over 't geen
Holland zal doen! - Drift bij de besprekingen - vooringenomenheid - onwetendheid.

4 april 1916
Anzegem is gestraft.
(Question de femme)
Een jonge freule die zich haar Germaanse afkomst te zeer

1
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klutske: zakje
statie: station
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bewust was en te gulhartig haar liefde schonk aan de veldgrijze strijders, werd door
haar dorpsgenoten gescharminkeld1 (overgebleven ingewortelde vorm van
volkerenrecht!) De Duitse overheid die wellicht met die vorm van recht geen kennis
heeft of het inzicht2 kwalijk uitlegt - heeft de gemeente gestraft, de burgemeester,
secretaris en onderpastoor werden opgehaald3... en het meisje jubileert. Anzegem zijn meegenomen naar Kortrijk om onderhoord te worden: de burgemeester, de dokter
en een van de onderpastoors - met nog een 10-tal andere inwoners - men zegt dat
deze een ton bier beloofd hadden aan de scharminkelaars.4

6 april 1916
Van de morgen werden wij opgeschrikt door hevige ontploffingen! Een vlieger ergens
die bommen werpt? Maar de ontploffingen herbeginnen bij regelmatige tussenpozen
zodat het blijken kanonslagen te zijn... heel in de nabijheid afgevuurd? Grote
verslagenheid onder de inwoners die buitenkomen om nader bescheid5 te weten over
het gevaar! Al wie voorbijgaat wordt opgehouden en naar nieuws gevraagd. Zogauw6
worden de raarste7 onderstellingen gemaakt en de stoutste beweringen vooruitgezet.
't Zijn de bruggen die in de lucht vliegen - een zeker teken van de aanstaande aftocht.
- Het kanon dondert inderdaad vervaarlijk8. Een wijveke9 weet het al! De opperste10
van de Duitsers te Avelgem heeft gezegd dat er na 2 dagen geen treinen meer zouden
rijden! En de opperste10 van de Duitsers te Kortrijk zijn naar Duitsland vertrokken...
omdat ze wisten wat er zou gebeuren! - Gissingen van alle aard worden gedaan - tot
eindelijk de jongen aankomt die de dagbladen verkoopt - en van hem vernemen we
dat het soldaten zijn die... leren schieten. De kanonnen staan te Deerlijk en te
Harelbeke. Van nu voort hebben de felle ontploffingen alle indrukwekkende
vervaarlijkheid8 verloren en iedereen blijft aan zijn bezigheid. Een andere komt ons
eigenlijk de
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scharminkelen: met ketelmuziek iemands eerloos gedrag honen
het inzicht: de bedoeling
ophalen: in hechtenis nemen
latere toevoeging
bescheid: uitleg
zogauw: onmiddellijk
raar: eigenaardig
vervaarlijk: beangstigend
wijveke: vrouwtje
opperste: opperbevelhebber(s)
opperste: opperbevelhebber(s)
vervaarlijk: beangstigend
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‘Waarheid’ vertellen - en zegt dat men langs Kuurne aan 't oefenen is met
handgranaten.

6 april 1916
Te Tiegem is een grote prijskamp van hanengevecht aan gang. Een aantal heren zijn
voor die gelegenheid van Kortrijk gekomen - Duitse officieren zijn er tegenwoordig
en al de liefhebbers van de streek - waarvan een aantal niet tot de beste soort behoren.
Er wordt niet bij honderden maar duizenden fr. verwed1 - en 't spel eindigt met een
braspartij.
Windels is voor de tweede maal weer aangehouden - in 't stil - met nog 17 anderen
in Kortrijk.

10 april 1916
Sedert lang reeds hoorde ik iets ronken van het boek ‘J'accuse’ door een Duitser
geschreven2 en waarin uiterst belangrijke onthullingen zouden te lezen zijn. Men
praat erover als van iets wonders gelijk altijd als het een ding geldt dat gedoken blijft
en men niet ontdekken kan. Het boek wordt onder vertrouwbare vrienden te lezen
gegeven, zonder dat iemand weet aan wie het toebehoort. Enige tijd geleden kreeg
ik het te zien en nu vandaag wordt het mij ter hand besteld - en ik mag het een paar
dagen houden. Alle andere bezigheid wordt terzijde geschoven en om maar gauw
het beruchte ‘J'accuse’ van de zogezegde vaderlandse Duitser te verslinden.
In zijn geheel is het een verschrikkelijk requisitorium tegen Duitsland en Oostenrijk.
Voor 't eerst krijg ik hier een vergelijkend overzicht van de officiële documenten
vervat in de verschillende Wit-Blauw-Geel-Orange- en Grijs boeken die door de
oorlogvoerende landen werden uitgegeven, met al de verwikkelingen van de politieke
warboel - de genesis waaruit de wereld-oorlog ontstaan is.
Ik ben er duizelig bij geworden en een landse mens zal er niet aan denken in die
chaos een standpunt [in] te nemen. Bij zulke lezing vraag ik me maar altijd af: hoe
zal de tegenpartij het aangaan3 om heel die formidabele beschuldiging af te wer-
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verwedden: wedden
J'accuse, vom einem Deutschen, Lausanne, A. Suter, 1915. Franse vertaling: J'accuse, par
un allemand, Paris, Payot, 1915, 296 p.
aangaan: aanpakken
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pen en haar goed recht te verdedigen. Hier geldt het toch officiële stukken
onwederlegbare bewijzen zal men denken - zodat men de aanval niet als gemene
laster kan verwerpen. Maar de geslepene spitsvondigheid is zo sterk tegenwoordig
bij diplomaten - dat het me niet verwonderen zou als er een ‘j'accuse’ uit
tegenovergestelde richting opkwam - of hoe heeft men het aangelegd; zal men
verklaren de welgemeende, diepovertuigde haat die ontstaan is bij 't merendeel van
de Duitsers tegen Engeland. Is dat alles gebeurd met redenen op te geven uit de lucht
gegrepen? Want volgens de officiële stukken in ‘j'accuse’ aangehaald blijkt Engeland
de onschuldigste en de treffelijkste rol te spelen onder al de oorlogvoerenden!
Onder veel opzichten was het boek voor mij een echte veropenbaring. Het geeft
mij een helderder inzicht over de toestand en veel dingen toch, zal men niet gauw
weerleggen of afstrijden. Over het geval met België bijzonderlijk staan de zaken me
nu duidelijker voor - en 't blijkt me nu meer dan ooit dat ons land het fatale slachtoffer
is van de toestanden maar dat we er met alle eer zullen uitkomen, vermorzeld en
verminkt wel - omdat we niet anders konden -; dat koning en bestuur gehandeld
hebben naar recht en plicht zonder aan eigenbelang of zelfs aan de volkomen
ondergang te denken... Een ding had ik in het boek willen toegelicht zien. Waarom
de vriendschappelijke1 mogendheden, voor wie wij onze plicht deden en ons
geslachtofferd hebben, ons niet gauwer, niet degelijker ter hulp gekomen zijn, - of
dan toch tenminste de redenen te geven waarom zij in de onmogelijkheid waren het
te doen. Op blz. 199 wordt er aangehaald: ‘Que le 3 août2, au matin le Gouvernement
français, par l'entremise de son attaché militaire, offrit au Gouvernement belge l'appui
de cinq corps d'armée. La Belgique refusa cependant cet appui...’
Toen was het misschien nog te vroeg om aan te nemen. Wat er verder door
Frankrijk of Engeland nog aangeboden en door ons Bestuur geweigerd werd wordt
niet gemeld,...
‘Ce ne fut que le 5 août que le Gouvernement belge adressa un appel formel aux
grandes puissances qui détermina celles-ci à intervenir...’ En toch... is het niet
gebleken dat ons legertje alleen zich bij machte gevoelde om, de Duitse kolos tegen
te
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vriendschappelijke: bevriende
1914
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houden? Of moest het onvermijdelijk dat België als slachtoffer vallen moest, om1
zijn idealistische offervaardigheid. Raadselen - waarover we nog veel boeken zullen
moeten nazien. Verder in de algemene beschouwingen zijn er veel dingen 't
aantekenen waard: ‘La névrose guerrière est devenue épidémique, comme au
moyen-âge le mal de Saint-Guy et la flagellation’ p. 12.
Die bemerking, dat de Duitsers zich beschouwen als: ‘le peuple élu de Dieu... que
cette vieille idée juive s'est emparée de l'Empire chrétien... et a chassé le vrai
enseignement du Christ. Nos idées religieuses changent suivant les besoins et les
circonstances, comme les uniformes.’ Geheel in de zin van de Zweed Kjeller (?)2 laat hij zich uit. ‘Le Dieu que nous implorons quotidiennement en temps de guerre,
que nous supplions de nous faire détruire le plus possible d'ennemis et que nous
remercions quand il nous a exaucés, c'est le vieux Dieu des Juifs, Jéhovah, le Dieu
vengeur et belliqueux...’ En daarop volgt een aanhaling uit Kant's Essai sur la paix
perpétuelle ‘Il ne conviendrait pas mal à un peuple, une fois la guerre achevée et les
actions de grâce rendues, de s'imposer un jour de pénitence pour demander pardon
à Dieu, au nom de l'Etat, du crime dont les hommes continuent à se rendre
coupables,...’ De aanhalingen uit het boek van de kroonprins: Deutschland in Waffen,
zijn niet minder belangrijk om de gesteltenis van de Duitse militaire geest te
kenschetsen - en de beschrijving van een oefening door het régiment des Gardes du
Corps, au Camp de Döberitz - bijzonderlijk om het: ‘Dulce et decorum est pro patria
mori’ te doen begrijpen.
Het bepleiten van het onrecht op België gepleegd door het schenden van de
neutraliteit, is bijzonder klaar betoogd. En de vraag wordt gesteld: waarom, na al dat
ongelijk België aangedaan - omdat het in 't voordeel van de strategie van Duitsland
niet anders kon. - Na al die eindeloze rampen, door moord en brand, die de bevolking
onderging - het land die verschrikkelijk zware geldelijke belastingen nog worden
opgelegd - en waarom het de inwoners nog niet eens vrijgelaten
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om: omwille van
het betreft Rudolf Kjeller, die in 1914-1916 een drietal werkjes publiceerde over de politieke
problemen van de Eerste Wereldoorlog, die in het Duits werden vertaald
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werd hun land te verlaten binst1 de bezetting - zonder opnieuw een speciale belasting
opgelegd te zien... hoe brengt men in 't geheel de behandeling van de bezetter in
overeenkomst met de verklaring van de Kanselier die bekent dat België verongelijkt
werd en dat het op een vergoeding rekenen mag - na de oorlog! Waar hebben we het
verdiend - en wat zal ons de beloning nog baten - als we alles kwijt zijn en moedwillig
ontnomen worden 't geen waarvan we leven moeten.
Over de demoraliserende kracht van de oorlog worden er ook een aantal slaande
bewijzen gegeven o.a. beschrijvingen van veldslagen met gruwelijke bijzonderheden.
De auteur van ‘j'accuse’ schijnt ook heel sceptisch gestemd tegenover de
machtspreuken waarmede men het vaderlandslievend vuur bij de strijders aanwakkert.
‘Je cherche vainement, zegt hij, dans toutes les lettres et les récits de combats qui
remplissent les journaux l'expression du sentiment: qu'il est beau de mourir pour la
patrie. Je trouve partout la description les horreurs indicibles et de la barbarie du
combat entre hommes, qui n'entretiennent aucun sentiment haineux réciproque...’
De ‘Groten’ alleen denken er anders over en kunnen zonder de haat, hun werk niet
uitgevoerd krijgen. ‘Il est certes grand temps de fonder une société pour la protection
des humains!’
‘Que comprennent au prestige les millions de pauvres diables qui doivent laisser
leur vie sur le champs de bataille de l'Europe?’
‘Lorsque les princes veulent la guerre, ils la commencent et ils font venir ensuite
un juriste studieux qui prouve qu'ils ont bien agi.’
Frederic II
(bl. 14) ‘Dans toutes les lettres des combattants, on rechercherait vainement des
sentiments de haine et de vengeance. Ce sont les journalistes qui les font éclore dans
les salles de rédaction bien chauffées. De tranchée à tranchée, des amitiés sont
conclues. On se rend mutuellement des visites, on se fait de petits présents, on se
serre fraternellement la main. Puis on retourne dans son camp et l'on se tire dessus,
par ordre supérieur! N'est-ce pas indicible, incroyable?’ p. 349
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binst: tijdens
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J'accuse heb ik in één trek uitgelezen - te morgen begonnen - en nu het avond is en
ik een luchtje scheppen ga in mijn bloeiende boomgaard, voel ik mij bedroefd gestemd
- 't is alsof er niets meer stand houdt rondom mij en de hele wereld iets als een
zwalpend watervlak waar onrecht, kuiperij en snoodheid1 de grondeloze diepte vult
onder een bedriegelijke schijn van eerlijkheid; deugd en ijdele praal de schermen
zijn waarachter de lelijkheid schuilt van 't menselijke geslacht - de natuur alleen
blijkt me nu de enige troosteres die boven alles beheerst.

13 april 1916
Met die voortdurende oefeningen met handgranaten weten we 't onderscheid niet
meer te maken tussen het ware kanon-geschut en het andere - 't komt er ook weinig
op aan.

16 april 1916
Een van de gewichtigste gebeurtenissen van de hele week is nog altijd, na de mis,
het aflezen van de ambtelijke mededelingen op de kerksteen2. De jonge veldwachter
staat er gereed, met de papieren in de hand en wacht tot al de parochianen uit de kerk
gekomen zijn. Met een greintje spot in de glimlach kijkt hij uit de hoogte over de
menigte die nieuwsgierig rond hem gedrumd staat, gelijk iemand die zeggen wil: ik
weet er alles van, en gij moet het nog vernemen. Hij leest voor, luidop en duidelijk
met nu en dan een commentaar van 't zijne3, op een toon tussen haakjes. Zo kan hij
een welbegrepen spotknufje4 niet inhouden als de Duitsers, die er niets schijnen van
te weten, ons de verordening voorschrijven: dat alle land moet gebruikt en bebouwd
worden en er hoegenaamd geen grond braak mag blijven liggen. Na anderhalf jaar
bezetting, veronderstelt de veldwachter terecht zou de Duits toch wel moeten gezien
hebben dat hier nergens een voetje land onbenuttigd blijft liggen en dat er nu met de
oorlog nog meer en nauwer op geschaft5 wordt. Ja, konden de boeren het maar vinden
om de grond op twee verdiepingen te beplanten, - zeker dat ze 't niet laten zouden.
Bij de ambtelijke aanmaning om veel olievruch-
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kuiperij en snoodheid: bedrog en boosaardigheid
zie hoger onder 16 januari 1916
van 't zijne: van hem, eigen
spotknufje: een spottend kuchje
schaffen op: erop letten
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ten te verbouwen, zoals klaprozen, zonnebloemen, enz. gaat een algemene spotlach
uit de menigte - en de veldwachter doet er als commentaar tussen haakjes bij. - ‘Zijzelf
gaan ons nu komen zeggen wat er voordeligst geplant moet worden,...’ Bloemen
voor een boer, zijn dingen die geen ogenblik ernstig in aanmerking genomen worden
- in gewone tijd zelfs - late varen1 nu als de tarwe 100 fr. staat en 't lijnzaad 125 fr.
gekost heeft.
Maar er volgen twee ernstiger mededelingen:
1e Dinsdag om 11 uur moeten al de koeibeesten op [de] plaats2 ten toge gesteld3
worden. Er blijft iets als een groot vraagteken in de lucht hangen en een bange
verwachting...
2e Het tweede is iets van heel andere aard - een verrassing eigenlijk, te weten: dat
alwie inkwartiering gegeven heeft aan Duitse troepen, sedert 't begin van de oorlog
zijn rekening moet indienen ten laatste tegen deze avond om 6 uur.
Dat komt op zijn hoogst onverwacht en zonder voorbereiding - Rekening? op
welke basis zij moet opgemaakt worden - geen woord - en waarom die korte termijn:
't avond 6 uur? Dat alles schijnt raadselachtig. Eindelijk komt - gelijk altijd de
opheldering. Ziehier wat ik in 't naar huis gaan van klappeien verneem: Enige
inwoners hadden vernomen dat de burgers in Kortrijk, van de stad als vergoeding
kregen 0,25 fr. per man en per nacht voor inkwartiering. Naderhand werd men gewaar
dat er in Vichte een briefje uithing gestempeld door de gemeente waarbij de burgers
verzocht werden hun rekening in te dienen voor vergoeding van inwartiering. Dat
uithangbriefje zou men van ginder medegenomen hebben en het hier onder de neus
van de burgemeester gelegd, - met als gevolg de mededeling die we zoëven gehoord
hebben.

18 april 1916
Dinsdag.
't Regent dat 't kletst - om 11 uur staan de boeren er al met hun koeien - nog nooit
was er zulk een veemarkt op de gemeente te zien. Over halftwaalf komen de Duitsers
af van Tiegem - ze beginnen hun werk gewapend met een scheer4 -
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late varen: laat staan
de plaats: het dorpsplein
ten toge stellen: tonen
scheer: scheermes
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de angst staat op het wezen van de eigenaars telkens de groep voortschuift - er zijn
er die wel bespraakt zijn en over 't algemeen wordt er fel gelogen. (de koeien staan
geduldig te wachten evenals hun eigenaars in een rei als op een jaarmarkt of keuring)
Meest al de koeien hebben een gareel op en heel hun (hanaseuring1) gelijk ze
ingespannen zijn om aan de ploeg te trekken. Meest altijd wordt er beweerd dat de
koe - zoveel maandag2 drachtig is - de experts onderzoeken het geval, - en ik heb het
zien gebeuren dat de vier Duitsers de lanken3 van de koe overtast4 en gepolst hadden,
en instemmend knikten dat de koe drachtig was en 't teken was al gegeven dat 't
vrouwtje mocht vertrekken, als op 't zelfde ogenblik de koe het onmisbaar bewijs
levert dat ze tochtig5 is in plaats van drachtig - zogauw wordt ze getekend en 't wijvetje
mag zonder koe naar huis keren.
Wie maar één of twee beesten bezit mag ze over 't algemeen behouden, van de 5,
6 worden er meestal een en twee verbeurd, - de aangeslegen koeien worden met de
scheer6 een teken geknipt in 't haar van de bil - en deze moeten bij nader bevel geleverd
worden aan de Duits. De mensen beloven zich7 over 't algemeen en ze vinden de
keurders nog al inschikkelijk - Te Vichte werden er 59 koeien aangeslegen, - Te
Tiegem 50 en hier evenveel.
Terwijl de keurders bezig zijn lopen een 5-tal soldaten de streek af om de stallen
te onderzoeken en te weten of er geen koeien verdoken zitten. In mijn schuur waar
een gebuur een prachtig jonge os heeft gevlucht, houden de twee dochters erbij de
wacht met een knuppel - om te beletten dat het domme beest zou burrelen8 en de
aandacht trekken van de speurders.

22 april 1916
[Krantenknipsel]:
KORTRIJK.
Een deel van de stad gestraft.
Op maandag 10 april werden een aantal krijgsgevangenen
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Streuvels zet het woord tussen haakjes: hanaseuring=harnassure of harnachement, het volledige
(koeie)tuig
verschrijving voor maanden?
lank: flank (van een dier)
overtasten: aftasten
tochtig: bronstig, naar paring verlangend
de scheer: het scheermes
zich beloven: tevreden zijn
burrelen: loeien
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Een vriend van Streuvels: Jozef De Coene in de jaren '30.
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Emmanuel Viérin, kunstschilder en vriend van Streuvels.
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Russen naar het bad geleid gelegen Kanaalstraat. Bij hun terugkeer werden ze door
de toegesnelde burgers eten en genotsmiddels toegeworpen, waardoor de Veldstraat,
Pluinstraat en IJzerweglaan komen gestraft te worden.
De inwoners moeten de zondagen en ook tweede Paasdag binnen om 3 uur 's
namiddags, andere dagen om 7 uur. Alle herbergen zijn daar voor onbepaalde tijd
gesloten. Ook worden aan die inwoners geen paspoorten meer afgeleverd. Twee
jonkheden en twee vrouwspersonen krijgen daarbij nog vier weken gevang.1

23 april 1916
[Krantenknipsel]:
KORTRIJK
Het vleesrantsoen komt ook hier ingevoerd te worden te beginnen met Pasen. Het
rantsoen is 150 grammen per week en per inwoner. Door de bezette overheid werd
bekend gemaakt dat er maandelijks 20.000 kilos vlees ter beschikking van de
burgerlijke bevolking zal gesteld worden. Vijf beestenkopers zijn aangesteld om de
beesten te kopen; na hun slachting zal ieder beenhouwer dan de hoeveelheid vlees
bekomen in evenredigheid van 't getal burgers die hun2 opgaven als hun leverancier.
Naar alle waarschijnlijkheid zal er slechts de zaterdag alleen vlees besteld worden.
Aan het venster van al de herbergen op de gemeente hangt een bordje waarop
gedrukt staat: Für deutsche Heeresangehörige verboten. Die verordening zal wel een
stille opschudding verwekken bij de herbergiers... en ook bij de brouwers!
Het is voortdurend hondenweer en de mensen worden moedeloos - men voorziet
een hongersnood voor toekomend jaar - de vruchten staan slecht en de rogge mag al
vast uitgereden3 worden. 't Merendeel van de vlaschaards zijn nog niet gezaaid en
de landen zoppen4 van de nattigheid. De Scheldemeersen die al grotendeels bedricht5
waren, staan overwaterd - en daar is alles verloren.

23 april 1916
Pasen brengt de zomer in 't land! 't Is ongelooflijk hoe men
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gevang: hechtenis
de beenhouwers
uitrijden: omploegen
zoppen: kletsnat zijn
bedrichten: bewerken
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zo met één slag van de winter in de zomer kan springen! Een heerlijk zonnige
zondagmorgen met helderblauwe hemel en frisse wind - koude en regen zijn vergeten
en we krijgen een uitzicht over de streek als over een paradijs. De oorlog heeft er
een nieuwe schoonheid aan toegevoegd - 't is een heugenis1 uit mijn verste kinderjaren
die ik in werkelijkheid weer te zien krijg: de koolzaadvelden! De verschillende
schakeringen van groen van de rogge - tarwe en havervelden, de grote vakken
schitterend goudgeel van het bloeiende koolzaad. Gespreid als gouden lakens met
een reuk2 als balsem die stoort3 door de wind. De schaarsheid aan olie heeft de boeren
genoopt die vrucht weer te kweken die sinds jaren vergeten was. Een nieuwe
schoonheid en een nieuwe geur in de lente. Pasen die de zomer inluidt! wat al
vreugdige herinneringen uit verleden tijd zijn er vast aan die hoogdag als er maar 't
kanon niet was die ons aan de oorlog herinnert - en de vliegers die er gebruik van
maken die eerste schone dag op te stijgen om verkenning te doen. In de namiddag
tellen wij er negen boven ons hoofd en tegen avond is de westerhemel vol van
shrapnell-wolkjes - waar men de roekeloze vogels in de lucht tracht te treffen.

24 april 1916
Dat de Duitse soldaten in de laatste tijd armenkost te eten kregen kon iedereen
bestatigen die manschappen ingekwartierd had - nu blijkt het dat de paarden er ook
deerlijk4 aan toe zijn. Vandaag zag ik tussen Tiegem en Kaster soldatenpeerden die
de gerskanten5 aan 't afweiden waren onder toezicht van soldaten.

25 april 1916
Herhaaldelijk hoorden we binst6 de oorlog van mensen die niettegenstaande de
ernstigheid van de tijden, hun luimige aard behouden hebben en erop uit zijn
kluchtigheden7 te verkopen die hun dikwijls kwalijk genomen en duur te staan komen.

1
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heugenis: herinnering. Op een losse nota staat: ‘Sedert mijne eerst kinderjaren heb ik dit niet
meer gezien en het komt me nu ook voor als een droom die werkelijkheid zou geworden
zijn’
reuk: geur
storen: geuren
deerlijk: erg, gehavend
gerskant: graskant van een weg of een gracht
binst: tijdens
kluchtigheid: grap
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Te Harelbeke heeft de baas uit de Ezel het ondervonden. Hij ontmoette een soldaat
die hem in 't Frans aansprak.
- Ha! roept hij, gij zijt een Elzasser, dus één van 't goe-soort! Ik ga u vertellen eer 3 maanden zijt ge weer thuis! jongen, en de Elzas is aan Frankrijk!
- Hoe weet ge dat? Ho!
- Ik heb een telegraaf sans-fil in huis en een zoon aan 't front, die (ik weet alles!)
stuurt me al het nieuws!
- Een uur later was de baas opgehaald om rekenschap te geven - gelukkig is hij
niet als spion behandeld geworden. Een lustige kerel te Anzegem weet er ook van
te spreken. Daar werd de straf, die de gemeente ondergaat, aangekondigd door een
belleman1 - en de kerel die gebaarde2 dat het de berechting3 was, snokt zijn deur open
en werpt zich op de knieën in aanbidding voor 't geen hij meende 't allerheiligste te
zijn. Dat werd hem als spot aangerekend en daarvoor kreeg hij 6 weken cinéma4!
Uilenspiegel heeft voortdurend met het gerecht te maken - maar hij blijft
onverbeterlijk.

26 april 1916
Er wordt ons aangekondigd dat we weer soldaten krijgen op 't dorp, - en nog wel
paarden ook om onze weiden af te grazen! - Wat zullen de mensen nu aanvangen
die geen ander voeder hebben voor hun vee?...

29 april 1916
We zijn dus gerantsoeneerd in 't vlees - en 't loopt reeds mis! Daar de burgerlijke
overheid met de aankoop van de beesten belast is en men moeilijk een koe los kan
krijgen, zitten we dees week reeds... zonder ons rantsoen. Een boerin te Tiegem die
naar een koe gevraagd werd, antwoordde aan de opeisers: als de heren van de plaats
het niet gedaan krijgen zonder vlees, dat ze dan maar stront fretten5! En de
beenhouwers6 zijn ook al in ruzie! 't Zijn nu de konijnen die in ere komen! En zeggen
dat de fezanten hier vrij rond de deur rondlopen!
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belleman: omroeper
gebaren: doen alsof
berechting: voor het toedienen van het sacrament der zieken begaf de priester zich op weg
voorafgegaan door een dienaar die een lantaarn en een bel droeg
cinema: gevangenis, hechtenis
fretten: vreten
beenhouwer: slager

Stijn Streuvels, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

548

30 april 1916
Warme, prachtige zomerdag - geschikt weer om Goethe te lezen. In de namiddag
krijgen we een kwartiermeester met zijn gezel die naar stalling en kamers komt zien,
zonder afdoende bescheid nochtans van 't geen we krijgen zullen. Dat is voor onze
meiavond - idyllischer gedachtenis.

<mei 1916>
1 mei 1916
In de nacht worden we opgebuist1 en een wachtmeester neemt intrek bij ons (2 uur).
Meteen vernemen we dat er 250 soldaten - artillerie op 't dorp zijn aangekomen. We
gaan naar bed. Het zomeruur heeft iedereen in de war gebracht. De buitenmensen
zouden er zich niet aan storen en maar voortdoen hun pot te koken en eten om twaalf
uur, maar nu blijkt het al dat iedereen ermede te maken heeft. Al de marktgangers
komen te laat aan de tram - niemand heeft eraan gedacht dat als men het uurwerk
een uur doorsteekt, de tram een uur vroeger aankomt en wegrijdt. 't Ergste ondervindt
men het als men met vrienden een bijeenkomst afspreken moet, dan komt er bij te
pas: ofwel oud Belgische tijd, nieuwe Belgische tijd ofwel nieuwe Duitse tijd. Ik heb
verstandige mensen ontmoet die totaal de kluts kwijt waren en heel de dag moest ik
ondervinden dat men overal te vroeg of te laat aankwam. 't Beste was nog van een
heer die er zich in troostte met te zeggen: dat de oorlog nu toch een uur vroeger zou
gedaan zijn!
Op bezoek bij vrienden en kennissen ondervindt men dat de gastvrouw voortaan
in verlegenheid geraakt om het menu op te stellen - over 't algemeen worden bij zulke
ontvangsten, de voorraad en 't rantsoen van een hele week op één maal, onder het
vriendenmaal verorberd. Er zijn er bij wie een nieuwe lust ontstaan is om met een
buitengewone smaak dingen te eten die buitengewoon duur en zeldzaam zijn - we
wisten ten andere reeds - maar nu begrijpen we het beter - hoe men tijdens de
belegering te Parijs2, kermis hield, vrienden ontving en goede sier maakte - met een
soort ostentatie3 en praal om overdreven hoge prijzen uit te geven voor sommige
eetwaren. 't Is een goed verklaarbare perversiteit - die ‘schadenfreude’ als men
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opgebuist: opgetrommeld
tijdens de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871
ostentatie: vertoon
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ze beleefd heeft. 't Is het genot eerder om zijn vrienden een verrassing te bezorgen
ofwel te tonen dat men van zijn vrienden houdt - en nu kan men het waarlijk laten
zien en men heeft de gelegenheid te tonen dat men er prijs op stelt als men de
genodigden goed ontvangt. Er is reeds meer dan één wijnkelder weer opengebroken
geworden om te voorzien in de behoeften van de gastvrijheid - maar nu komt de
spitsvondigheid aan de beurt van de huisvrouw om met alle listen en buiten het
gewone rantsoen, aan de nodige vleeswaren te geraken. De vliegers vieren 1 mei in
de lucht.

2 mei 1916
In plaats van op de weiden, zijn de soldatenpeerden de graskanten aan 't grazen; - de
soldaten spelen daarbij de rol van koewachter en houden hun peerden bij een zeel1
of laten ze maar vrij loslopen; één hier voor de deur, heeft er een mondharmonika
meegebracht en speelt een slepend deuntje 't geen aan het tafereeltje een arcadisch
karakter geeft. Daarbinst2 zijn een afdeling soldaten met witte vesten aan, een soort
‘barrespel’3 aan 't uitvoeren - uitgelaten als schooljongens. Jammer dat onze
fototoestellen opgeborgen zijn! De boeren die al4 zo ten achter waren met hun werk,
en zo verlaan5 waren op het land, moeten nu al hun bezigheid laten staan en met hun
peerden optrekken naar Waregem. Al de peerden van de hele streek komen hier
voorbij, - het lijkt wel of er een grote jaarmarkt aan gang is.

5 mei 1916
In afwachting dat het met het uur in orde kome en tot overeenstemming - houd ik er
hier in huis 3 verschillende uren op na - in de keuken is 't oude Belgische tijd - in
mijn werkkamer nieuwe Belgische tijd en in de voorplaats - ten gerieve van de
inkwartiering - wijst de hangklok - nieuwe Duitse tijd.
Met het nieuwe zomeruur zijn de mensen nog altijd in de war; niemand kan er toe
besluiten zijn uurwerk door te steken6 en ik geloof dat het nog lang duren zal eer de
boeren hun
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zeel: touw
daarbinst: ondertussen
barrespel, (Fr. jeu de barres), loop- en vangspel, ‘jaren’ spel
al: reeds
verlaan: overladen
door steken: door draaien
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noeneklokje1 zullen luiden om elf uur. 't Is maat 't ergst dat er uit dit alles verwarring
ontstaat en conflicten. Ingooigem blijft volgens oude gewoonte onvermurwbaar als
het geldt nieuwe gebruiken in te brengen - en als er dan nog maar eenheid was in de
besluiten; de knechtenschool heeft het nieuwe uur in voege gebracht en de
meisjesschool niet - de nonnetjes moeten er eerst nog mijnheer pastoor over
raadplegen! het gevolg daarvan is: dat we 's noens onze jongen 't huis krijgen om
half elf en ons meisje om half twaalf en de een om half één en de andere om half
twee weer in school moet zijn. Van ambtswege werd er nog geen woord gesproken
om de mensen in te lichten of aan te zetten reden te verstaan.2 Bij 't volk geldt dat
invoeren van het zomeruur iets als een maatregel door de Duits uitgevonden om de
bevolking te duvelen en het wordt aanzien als een vaderlandslievend protest om aan
al die nieuwigheden niet mee te doen. Te Waarmaarde heeft de pastoor zondag laatst
in zijn preekstoel gezegd: ginder boven op de toren zijn ze zot, ze moossen3 daar wat
ze willen, maar hier beneden blijft het bij het oude. Het komt echter wel terecht, maar
gelijk met alle nieuwigheden, moet het een tijdje duren en het moet eerst overal elders
in voege zijn.
Nu zitten we toch ook eigenlijk met een geldboete; - we zouden er eigenlijk niets
van gewaarworden ware 't niet dat onze moniteur het meldt in de Duitse mededelingen:

6 mei 1916
[Krantenknipsel]:
Het Volk
Duitse Mededelingen en Verordeningen.
BEKENDMAKING
De Belgen Alfons Vandenberghe en Gustaaf Leroy, te Ingooigem, hebben niet
volgens A.O.K. decreet van 3.5.'15 vier hun toebehorende duiven afgeleverd, maar
ze levend verstoken4 achtergehouden. Bij gelegenheid van huiszoeking vond een
militaire patroelje die duiven op 22.12.'15.
De overtreding van het duivenverbod was onontdekt ge-
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noeneklokje: middagklokje
reden verstaan: redelijk zijn
mossen: knoeien
verstoken: verborgen
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bleven, wijl vanwege het gemeentebestuur nooit huiszoekingen naar duiven in de
gemeente Ingooigem gedaan waren.
Voor dit plichtverzuim is op last van het opper-legercommando 4 aan de gemeente
Ingooigem een dwangstraf als boet ten bedrage van drie duizend mark opgelegd
geworden.
Dit brengt ter openbare kennis,
V.S.d.E.I.
De Overste van de Generaalstaf,
OSTERTAG,
Oberstleutnant.
Gent, de 4 mei 1916.

7 mei 1916
De soldaten zijn vertrokken - gelijk ze gekomen zijn... midden de nacht. Van al dat
we er hier in huis hadden, is onze wachtmeester een model geweest van inkwartiering,
- zo weinig last hebben we eraan gehad en zo bang was hij ons te storen dat hij zelfs
vermeden heeft vriendelijkheid te betuigen en nooit is komen praten, in heel het huis
niets anders gezien heeft tenzij zijn slaapkamer, waar hij 's avonds opkwam en 's
morgens vertrok. Als het overal zo was zou inkwartiering niet te vrezen zijn.

12 mei 1916
Sedert onze tijd een uur vervroegd is, schijnt het 's avonds nog vroeger donker dan
voortijds - hoe mag dat komen?
Als ge u 's avonds tussen zeven en acht op straat waagt, krijgt ge de indruk dat het
middernacht is; geen mens meer te zien en alle deuren dicht.
Gister werden een aantal mensen geboet1 omdat ze achter uur2 niet binnen waren.
Wat een verschil bij andere zomers, als iedereen voor zijn deur gezeten, een praatje
sloeg, een pijpje rookte en de zoele avondlucht genoot... Onze kleermaker doet
hartelijk zijn beklag: ‘We zitten heel de dag binnen, zegt hij, en nu is het ons nog
niet gegund 's avonds in de koelte te komen...’
Dat zijn nu maar de kleine onaangenaamheden die een mens
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geboet: beboet
achter uur: na het uur van uitgangsverbod
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wel eens korzelig maken en nijdig als hij bedenkt zijn verloren vrijheid en hoe het
altijd nog verergert - denk maar eens hoe het verleden jaar gesteld was en we gingen
waar we wilden en deden wat ons lustte... 't geen echter erger is en ernstiger dat is
de kwestie van de levensmiddelen... we gaan recht naar de hongersnood... en hier
op de buiten, waar we ons buiten alle gevaar waanden, wordt het al zo erg als in de
stad. De opeisingen nemen geen einde - te Avelgem werden dees week 110 koeien
genomen - mensen die maar een enkel koetje hadden om hun werk te doen, zagen
die kostelijke hulp ontnomen en zien zich ineens van alles beroofd... bij de boeren
is tot het laatste stuk vee alles ingeschreven met verbod nog één enkel zwijn te
slachten en nu vragen de mensen zich af: zullen de boeren ook verplicht zijn met een
rantsoen te leven van 150 grammen vlees in de week en wat zullen ze dan aan hun
werkvolk geven?...
De toestand waarvan we gehoord hebben in Duitsland, gaan we hier nu ook aan
de lijve ondervinden. We worden bang en zien met vrees de toekomst tegemoet. Van
een andere kant is het misschien een voorteken dat het niet lang meer duren kan het begin van het einde?
En men staat verbaasd hoe er, als het zo slecht gesteld is en er zulke donkere
vooruitzichten aan 't broeden zijn, hoe het mogelijk is dat men nog dingen ziet
gebeuren die in dees tijden allerminst te verwachten zijn. Alle zondagen en zelfs in
de week hoort men niet anders dan van hanegevechtpartijen en wat er daar voor geld
verwed wordt is niet te geloven... en wie er daar aan meedoet: mensen die door alle
soorten comiteiten ondersteund en geholpen worden, tot gasten1 zelfs die in steden
de stiel van bedelaar uitoefenen... en omdat men het met de hanenpartijen niet
opkrijgen kan, zijn er op die vergaringen2 dan nog een aantal tuisspelen3 aan gang al dingen die vroeger in de duik4 moesten uitgevoerd worden, gebeuren nu in volle
vrijheid en geen uitvoerende macht die er naar omziet... 't Is inderdaad een gulden
tijd voor schoelies en leuren5, blauwers6,
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gasten: mannen
vergaringen: bijeenkomsten
tuisspelen: kansspel, dobbelspel
in de duik: in 't geniep
leure: schelm
blauwer: smokkelaar
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smokkelaars en gauwdieven... ze verstaan malkaar en leven lijk God in Frankrijk1.
Gister waren er zes ossen op gang langs clandestiene wegen, maar de drijvers zijn
te midden de nacht overvallen geweest door soldaten die erop geschoten hebben,
met 't gevolg dat de ossen in de brand gelaten werden en door de Duitsers opgebracht...

13 mei 1916
Sommige boeren hebben toch op hun hof het zomeruur ingebracht en tegen mijn
verwachting zijn er klokjes die om elf uur noene2 luiden. Maar nu hoorde ik een
werkman de zaak uiteendoen van zijn standpunt en nu verwondert het me niet meer
zo zeer dat de nieuwigheid ingang gevonden heeft. Zo zegde de man: We beginnen
's morgens het werk een uur vroeger en we werken 's avonds toch tot het donker is,
dat is dus voor de boer een uur profijt in het dagloon! Terwijl ik met de werkman
nog te praten sta, komt daar een brouwerskar voorbijgereden. ‘Merkt ge niet aan dat
getrek?’ Een brouwerskar met ledige tonnen die overkant3 tussen de riggels4 staan.’
De man glimlacht inzichtig5: ‘ziet ge niet dat de veren spannen dat de kar de as raakt?
Zodat die ledige tonnen dan toch zouden vol zijn? Ja, maar in elk geval (met) iets
anders dan bier, houden ze geborgen. En wilt ge er op letten, diezelfde kar rijdt hier
alle dagen voorbij.’ Nu valt het mij te binnen dat ik al een hele tijd alle dagen een
boer zie voorbijrijden met een driewielkar, zwaar geladen maar zorgvuldig toegedekt,
zodat men niet zien kan, maar raden wel, wat hij voor kostelijke waar vervoert.
Niettegenstaande alle verordeningen en strenge wetten, is er nog altijd middel bedrog
te plegen voor wie de toer6 maar kent. (De onberoerbare, vastingegroeide7 nood8 van
de boer om 's zomers van de volle klaarte van de dag gebruik te maken om te werken.)
Wat zal het zijn als - een maand later, hij gedwongen de arbeid zal moeten staken om voor 9 uur binnen te zijn - politie...9
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lijk God in Frankrijk: zonder naar iets om te zien
noene: middag
overkant: rechtstaande
riggels: regels, balken die een brouwerskar in de lengte verdelen
inzichtig: begrijpend?
toer: kneep
vastingegroeid: vastingeworteld
nood: behoefte
losse nota: ‘Vreemd gedokker dat we niet gewend zijn te horen op onze straatstenen’
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15 mei 1916
't Schijnt dat men het nodig acht het tot het uiterste door te voeren om de soldaten te
scheiden van de burgers en alle betrek1 te beletten. Eerst kwam het verbod om nog
in de herbergen te gaan en nu zie ik dat er aan de tram te Vichte, speciale wagens
zijn voor soldaten en voor burgers.
De algemene toestand van een bevolking in oorlogstijd, in stad, laat zich raden
aan het uitzicht van de winkels. In Kortrijk b.v. is dit uitzicht in de duur van de oorlog
al heel dikwijls veranderd. Vandaag zijn er weer gewijzigde...2 na te gaan. Aan de
uitstallingen van modewinkels, zou men nog altijd niet zeggen dat het oorlog is; winkels van witgoed, schoenen, hoeden, fantasieën in zijden en wollen stoffen,
klederen; alle zijn om ter best voorzien, en dat de koopwaar gestegen is in prijs, doet
niets ter zaak. De goudsmidswinkels doen gouden zaken, want de boeren hebben
geld en kopen oorbellen, horlogen en kettingen... Bij de bakkers schijnt er nog altijd
geen overvloed te zijn - de mensen bakken veelal zelf hun broodjes en de koopwaar
is ten andere geregeld door de broodkaarten3; - maar bij de pasteibakkers schijnen
de uitstallingen als door de toverroede van een goedaardige fee voorzien te zijn, van alles kunt ge er krijgen en het blijkt als een levende contradictie de schaarsheid
van boter, melk en suiker, het totale gebrek aan bloem, als men al deze luxe-artikelen
hier ziet uitgestald zonder dat men de zaak van naderbij beschouwt en gaat navragen
vanwaar men nu de amandelen haalt en de vanille en de andere fijne bestanddelen
die bij de uitoefening van het vak behoren... daarbij moet men dan nog altijd bestatigen
dat de mensen nog geld hebben en lust om overtolligheden te begaan. Sigaren,
prentkaarten zijn er ook nog in overvloed. Er zijn zelfs een aantal nieuwe winkels
bijgekomen. De opzienwekkende verandering is bij de beenhouwers4 - hun winkels
staan leeg en er is in heel de stad geen ander vlees te zien dan: gerookte worst, cervela5
en pâtée6 van verdacht allooi... Bij de poeldeniers7 heb ik ook al konijnen zien hangen
't geen te voren nooit gebeurde...

1
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betrek: contact
Streuvels laat het woord open, uitstalramen?
broodkaarten: rantsoeneringskaarten voor brood
beenhouwer: slager
cervela: cervelaat worst
pâtée: pastei
poeldenier: pluimveehandelaars
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En overal waar men komt loopt de conversatie1 niet meer over de oorlog - want men
is moe van malkaar2 naar nieuws te vragen dat er niet is - maar wel over de duurte
van de levensmiddelenvoorraad en de ontbrekende artikelen zoals boter, melk, eieren,
suiker, vlees en vet. 't Geen vroeger de geliefde onderwerpen van het gesprek waren
onder huisvrouwen en keukenmeiden vormt nu de gewone samenspraak van heel
ernstige heren.
't Andere wat nu bijzonder aan de orde van de dag is, bestaat in de vraag om uw
mening: hoe lang de oorlog nog wel duren zal? Iedereen heeft er natuurlijk een eigen
mening op na, maar over 't algemeen is men van oordeel dat het deze zomer moet
geëindigd zijn, dat het absoluut onmogelijk is dat er nog een nieuwe winter over
heengaat. En de Vlaming die al zijn meningen weet uit te drukken in zijn kleurrijke
beeldspraak, heeft hier ook weer een beeld voor gevonden. Een landman onder weg
hoorde ik vandaag zeggen: De Duitsers en zullen hier dees jaar geen krieken3 meer
eten.

20 mei 1916
't Is heerlijk zomergetij, de zon heerst over de streek, die praalt in de prachtige
schakering van 't groen van de vruchten; - 't is stil over heel de omtrek en heel ver
hoort men de koekoek en de kwakkel4... Hier op mijn tafel staat, in een rankekristallen
kruikje, een paar oeillets5 te geuren... en niets, maar niets dat er ons voor 't ogenblik
aan herinnert dat de wereldgeschiedenis donderend aan het woord zou zijn. We
denken maar hoe twee zulke tegenstrijdige dingen - oorlog, op zo weinig afstand de
vrede van het uitzicht ongestoord laten.

19 mei 1916
Terwijl we nog in bed zijn, komen over de steenweg een grote menigte soldaten
voorbij - ze nemen het in de koelte -en het laat ons zo onverschillig dat we maar
gerust in bed blijven liggen - wat een verschil bij in 't begin. Later, in de dag vernemen
wij dat het troepen zijn die een loze oorlog6 gaan uit-
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de conversatie: het gesprek
malkaar: elkaar
krieken: (zure) kersen
kwakkel: kwartel
oeillets: anjers
loze oorlog: schijnoorlog, legeroefening
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voeren zijn in de Scheldemeersen. Tegen de avond komen ze terug met muziek aan
het hoofd, vermoeid, bezweet... en op de plaats1 moet iedereen water aan de deur
zetten.

30 mei 1916
Het leven gaat voort zijn gang; - de bomen staan in pracht van zomergroen... de
velden zijn bedekt met weelderige vruchten, de vogels zijn hard2 in de weer om hun
nest te maken, de bloemen geuren en te midden een tuffel3 pluigras steekt een
reuzenpapaver haar rode bloem als een vurige vlam in de hoogte -; de hemel is zuiver
blauw en de rust schijnt onverroerbaar; in 't gemoed van de mensen alleen leeft en
blijft er de onrust en een bang verwachten voor een gebeurlijk cataclysme, 't geen
genoemd wordt: het grote offensief; en elke morgen, hoe rein en doorlicht van
zonneschijn hij ook weze, draagt in zijn blijde gelaat een ernst voor 't geen hij brengen
mag; en terwijl de koekoek, zijn roep over de velden zendt en de kwakkel4 in 't koorn
te kwakkelen zit en de merel aan 't zottebollen is, vraagt de mens zich af: is 't voor
vandaag niet dat de grote orkestmeester het fatale teken zal geven waardoor de
beroering en de verschrikking in 't land moet komen?

<juni 1916>
4 juni 1916
Vandaag krijgen we van de kerksteen5 't verbod van haver te gebruiken - niemand
mag er nog in bezit hebben en alle voorraad moet in zakken van 50 kilo geleverd
worden in 't gemeentehuis - patrouillen zullen huiszoeking doen en al wie met haver
bevonden wordt... 1 000 Mark boete!!!
Tekenen des tijds:
Het Hulp- en Voedingscomiteit deelt mede dat het aan alle herbergiers-werklozen
verboden is bal te houden en dat alwie met hanen speelt of hanengevechten bijwoont
zal uitgesloten worden van alle onderstand...

6 juni 1916
Aan een boever6 die voorbijrijdt met een voer stro dat hij moet leveren aan de Duits,
vraag ik: hoe het komt dat zijn
1
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de plaats: het dorpsplein
hard: druk
tuffel: tros
kwakkel: kwartel
zie hoger onder 16 januari 1916
boever: stalknecht
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wagen alzo1 piept? en dat al de wagens alzo1 piepen? Dat wordt aanzien te lande als
een slecht teken voor een boer en de spreuk bestaat, als men een wagen hoort die
niet ingevet is (piepen): ‘Boer, er is armoe op uw hof - de honden lekken 't smeer
van de assen’. Maar nu antwoordt de boever2 mij: dat er nergens nog wagensmeer
te vinden is - ook al een waar die aan oorlogsspeculatie onderhevig is! We zouden
het met zeep doen, maar die is er nog min...

8 juni 1916
En t'eenegader3 zullen ze er allen komen, de boeren, om de zomertijd in te voeren...
en we zullen welhaast vergeten zijn dat we een uur vooruit zijn bij de tijd. Aan
sommige dingen worden we het echter nog altijd gewaar en wel voornamelijk aan
de zon die in niets hare gang veranderd heeft en die opstaat en slapen gaat gelijk ze
't van in van de eeuwigheid gewend is; - en ik zie dat de hoenders4 er ook aan houden
om bij 't oude te blijven; - het viel onze jongen op dat de hennen nu langer opbleven
dan vroeger en dat ze nog te scharrelen liepen als hij reeds naar bed moest, - dus:
vroeger dan de hoenders4, - 't geen voor hem een ongerijmdheid is - en het helpt niet
hem wijs te maken dat we nu een uur vooruit zijn, - hij wil het niet begrijpen, acht
uur voor hem is acht uur en dat blijft het uur van geweld; en vroeger waren de
hoenders4 altijd naar bed als hij nog op was.

10 juni 1916
Nu is er volle beweging op straat, en over alle wegen, van mannen met wagentjes,
steekkarren5 en kordewagens6. Al wie vroeger bedelde is nu aardappelkoopman
geworden. Het werkvolk uit stad die vroeger 's zondags met de fiets reed, hebben nu
hun fiets ontredderd, met de wielen hebben zij een karretje gemaakt - het lijken wel
Chinese koelies met die lichte wagentjes waarmede zij juist 50 kilos aardappelen
kunnen vervoeren. Bij hele benden zetten ze uit en doen vier, vijf keren per dag

1
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alzo: aldus
alzo: aldus
boever: koeherder, stalknecht
teenegader: al samen
hoenders: kippen, losse nota: ‘de zon gelukkiglijk niet en de hoenders evenmin’
hoenders: kippen, losse nota: ‘de zon gelukkiglijk niet en de hoenders evenmin’
hoenders: kippen, losse nota: ‘de zon gelukkiglijk niet en de hoenders evenmin’
steekkar: stootkar
kordewagen: kruiwagen
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de weg over en weer. De commercie1 bestaat hierin dat ze bij de boeren op de buiten
aardappelen komen kopen en hun vrachtje gaan verkopen of afleveren met een schone
winst aan de koopmans uit de stad. 50 kilo is het maximum gewicht van aardappelen
dat mag uitgevoerd worden. En zo zien die arme doppers2 zich nu ineens in de
gelegenheid een goede stuiver te verdienen; - de kost zoeken ze langs de baan. Maar
hoe lang zal het duren? Nog nooit was het rad van fortuin zo wisselvallig als nu in
dees tijden. En een koopman moet geniaal aangelegd zijn om zich te kunnen
ontbolsteren naarvolgens3 de omstandigheden, want 't geen vandaag een winstgevende
zaak is, ziet men morgen met één streep4 vervallen, 't is genoeg dat een nieuwe
verordening de boel in de war stuurt om 's anderdaags iets anders te moeten beginnen
en zo ziet men mensen die al van alles gedaan hebben en die maar de gaten weten
te vinden5 en veranderen van stiel of van zaak gelijk een ander kleed dat men aantrekt.

12 juni 1916
Vandaag is er grote beroering onder de marktgangers en de bevolking te Kortrijk,
bij 't vernemen van de overwinning van de Russen. De wezens die ingekeerd en nors
waren, zijn opgeklaard en men merkt dat er zo gauw weer moed komt bij de mensen
en men een uitkomst verwacht.6

19 juni 1916
De tijden verslechten - de honden worden in Kortrijk verkocht aan 1,20 fr. de kilo en de katten aan 1,80 fr. Hier op de streek gingen de aardappels verleden week 10
fr. - en nu zijn ze aan 45 fr. Er wordt van niets anders gesproken dan van levensduurte
- maar van waar het geld komt waarmede de mensen blijven kopen ~ is een raadsel.
De smokkelaars zijn in volle bedrijf langs alle wegen.
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commercie: handel
dopper: werkloze, misschien: sukkel?
naarvolgens: volgens, naar gelang
streep: pennestreep
het gat vinden: de oplossing vinden
het Russisch offensief aan de Pools-Roemeense grens, onder leiding van generaal Broessiloff
begon op 4 juni en zou op 17 juni eindigen met de verovering van Tsjernovsky

Stijn Streuvels, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

559

27 juni 1916
Vandaag krijgen we de verordeningen aangaande de koornoogst1 - alles op elk dorp
in stapelplaatsen brengen. Ik zie met nieuwsgierigheid uit - hoe men deze maatregel
zal uitvoeren? en ik beklaag de burgemeesters.

28 juni 1916
Vandaag, in 't hartje van de zomer, zijn hier een bende kraaien krassend over onze
streek gevlogen. Is het niet te beschouwen als een teken des tijds dat die
ongeluksvogels ons dat ongelegen bezoek brengen? Mensen van jaren, beweren dat
in hun levensdagen ooit2 gezien te hebben. Er gebeuren echter nog meer dingen die
we vroeger nooit gezien hebben. De werklieden uit de weverij te Tiegem plegen hier
altijd, vooral 's avonds op een loopje voorbij te trekken - haastig om te huis te zijn;
- nu ze nog maar enige uren daags en enige dagen in de week werk krijgen en alles
wat ze kopen moeten, dobbel duur kost, hebben ze geen haast om thuis te zijn, - ik
zie ze zitten op de grond, in een groepje geschaard, langs de straat, te tuisen3 voor
groot geld, alsof 't voor knikkers was. Eén houdt de teerlingen en de anderen leggen
geld op ankers en zonnen4, op harten of schoppen en met groot lawaai worden de
kansen in vreugderoepen of met vloeken begeleid. Ze hebben elk een nieuwerwets
geldbeugelken in vorm van brieventes5 (die kerels van zeventien) dat wel voorzien
is van markskes.

<juli 1916>
1 juli 1916
De zomer heerst over de streek en voor een ongeoefende, oppervlakkige beschouwer,
lijkt het al één weelde, een paradijs; van nader bezien echter is het maar schijn: - het
goudgeel van de tarwe is het gevolg van schraalheid van grond en de oorzaak van
de aanhoudende regens; de rogge die te wiegen staat in de wind, 't zijn te lichte
pluimen zonder graan in de dauwen6. In het voorjaar merkte ik alreeds dat er aan het
algemeen uitzicht
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elk jaar bepaalden de Duitsers wanneer de boeren een aanvang moesten nemen met hun
diverse oogsten en wat ermee moest gebeuren
ooit: nooit
tuisen: met de dobbelstenen spelen
anker en zon: kansspel, betreft het hier de tekens van de speelkaarten?
brieventes: brieventas, portefeuille
dauwe, auwe: aar

Stijn Streuvels, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

560
van de streek iets veranderd was - de vele en grote vlakken goudgeel van het bloeiende
koolzaad waren we niet gewend te zien. Nu is 't een andere verhouding in de
buitengewone hoeveelheden vlas, peerdebonen1, beten2, chicorei en... die in kleur en
vorm een ander voorkomen geven aan het algemeen uitzicht van de streek. En
kwatongen beweren alsdat het de boeren zijn die met inzicht3 die vruchten verbouwen
en kweken omdat ze meest geld zullen opbrengen en dat ze er geheel gerust in zijn
of er niet te weinig mensenvoeder te kort is... als hun beurs maar gevuld geraakt tarwe zal er altijd genoeg zijn om hun eigen brood te bakken... (die met inzicht en
opzet...)

1 juli 1916
[Krantenknipsel]:
Het Volk
SCHANDE.
Het Luiker dagblad Le Télégraphe bevatte een artikel getiteld: Belgen tegen Belgen,
dat scherp gekant was tegen die Belgen welke in deze ernstige tijd hun plichten zo
erg verzuimen. Wij lazen daarin:
Schande over zekere vrouwen zonder schaamte, die hun eden van trouw aan de
afwezige vergeten.
Schande over de sterke jongelieden die zich lui en vadsig tonen in onze steden en
voorsteden!
Schande over de weinig kieskeurige lieden welke dagelijks naamloze
beschuldigingen tegen hun landslieden4 uiten!
Schande over de vervalsers van eetwaren, die vergeten melk of boter bij het water
te doen!
Schande over de openbare vergiftigers, die ten spijt van de reglementen en besluiten
van de burgemeesters, alkoholische dranken verkopen aan de uitgehongerde
werklieden!
Schande over de gierigaards, die brutaal hun deur toeslaan voor de arme bedelaar!
Schande over de liederlijke kerels, die enkel hun gekoesterd persoontje kennen
en de grote ellende van het volk onbemerkt laten!
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peerdeboon: paardeboon of veldboon
beet: biet
inzicht: opzet
landslieden: landgenoten
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Geitenprijskamp te Ingooigem, gefotografeerd door Streuvels, vóór 1914.

November 1918. Vluchtelingen te Kortrijk.
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Een groep Duitse ‘Burschen’ die ingekwartierd lagen op het Lijsternest.
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Schande over de pachters-uitbuiters die hun aardappelen en de hoognodige waren
verbergen!
Schande over de handelaars die speculeren met het spek, de zeep, de boter, de
eieren, de koffie!
Schande over de schaamteloze spelers die elke avond ongehoorde sommen zetten
op enige kaarten of enige teerlingen - in deze tijd van nood!
Schande over de verspreiders van valse geruchten, die ons van de kalmte beroven,
welke zo onontbeerlijk is in deze beroerde tijden!
Schande over de kwaadwillige lieden, die liever dan hun schulden te betalen, geld
op geld stapelen, om een zekere voorraad te hebben voor de komende tijden!
Schande over hen allen die menen alleen de wereld te bevolken, die niet aan hun
broeders denken, die de laagste zelfzucht ten toon spreiden!
Indien wij deze noodkreet slaken, dan is het omdat het hoog tijd wordt de
geestesgesteldheid te geselen van zekere lieden zonder ziel, die de goede naam van
de mensheid door hun onzedelijke daden onteren!
(Rood-Kruis)

4 juli 1916
Nu hebben we 't weer zitten en deze keer is 't geen kleinigheid. Het kringetje waarin
we ons bewegen mogen is weer een wrong1 nader toegehaald; - gister kregen we
volgende plakbrief aan de poort van 't gemeentehuis:

182. Bijvoegsel tot de verordening betreffende het reisverkeer.
(Verordeningsblad no 5, blz. 56)
§ 1. Voor voetgangers is, tot nader order, het verkeer zonder reispas buiten de
gemeenten alleen binnen de omtrek van de bevoegde Kommandantur toegelaten.
§ 2. Op het grondgebied van de Kommandanturen Beernem en Kortrijk is voor
voetgangers het verkeer zonder reispas nog alleen binnen de omtrek van de
eigen gemeente toegelaten.
§ 3. Deze bestemmingen worden aanstonds van kracht. Over-

1

wrong: draai
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tredingen zullen gestraft worden met de in de reisbestemmingen voorziene
straffen.
§ 4. Deze verordening slaat niet op de bestemmingen voor het grensgebied tegen
Holland en voor het grondgebied van de Etappenkommandantur Tielt.
E.H.O., de 3 juli 1916.
Der Etappeninspekteur,
Von UNGER,
General der Kavallerie
Het kan eigenlijk niet meer erger, tenware dat men bevel gave om niet meer uit onze
woning te komen! Het gelijkt al meer en meer op een concentratiekamp waarin we
opgesloten zitten, met deze bezwarende omstandigheid, dat we toch voor ons eigen
nooddruft moeten zorgen en dat geïnterneerden hun kost vooraf verzekerd zijn. De
gevolgen van deze nieuwe maatregel zullen voor veel mensen een nieuwe slag zijn
en 't bestaan weer tamelijk vermoeilijken1, - we zullen het maar effenaan ondervinden
wat er ons ontbreekt, nu we niet alleen van Kortrijk afgesneden zijn maar ook van
alle omliggende gemeenten - we zitten nu in 't geval dat elk dorp in zijn eigen
noodwendigheden zal moeten voorzien en voor een dorp gelijk het onze, dat in niets
voorzien is, zullen we ons nog al iets moeten ontzeggen. Ik denk eraan dat ik voortaan
mijn haar zal moeten laten groeien gelijk de artisten of in twee steertjes vlechten,
gelijk voor honderd jaar, omdat ik nu (ik) niet meer naar Kortrijk mag om het te laten
snijden... en als 't nog maar dàt was? Die dwangmaatregel zou 't gevolg zijn van een
ontdekking van bende bespieders die allen ter dood veroordeeld werden en waaronder
er één was van Tiegem en één van Ingooigem.

5 juli 1916
Alle verkeer heeft ineens opgehouden; de straat is zo verlaten als een kerkhofwegel
en het is een hele gebeurtenis als we een mens zien voorbijgaan. Nu weten we wat
er ons te wachten staat en hoe we een bezoek op prijs zullen mogen stellen. Niettemin
ben ik van mening dat, als we geen sterkere bezetting krijgen van soldaten, er altijd
nog middel zal zijn

1

vermoeielijken: moeilijker maken

Stijn Streuvels, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

563
om langs de binnenwegels door te wrikkelen en alzo1 te Avelgem te geraken en te
Tiegem. Vichte echter blijft voorgoed afgesloten omdat we niet over de ijzerwegbaan2
geraken waar een wacht staat. Alzo komt het ook dat we bevrijd blijven van de
gewone bedelaars die meest van Kortrijk kwamen en van Harelbeke. De smokkelaars
in levensmiddelen zijn ook niet meer te zien.
Daar komt ons de mare3 dat we morgen een bezetting Ulanen4 krijgen.

10 juli 1916
De Ulanen4 zijn nog niet gekomen - maar 4 grote wagens van IIIde
Landsturm-bataillon5 zijn vertrokken - op straat blijft het al even stil. We kunnen ons
inbeelden op de Himalaya te wonen en ik voorzie dat het gras tussen de kasseien
groeien zal!

11 juli 1916
De feestdag van de Vlamingen gaat hier ongemerkt voorbij.

12 juli 1916
De Ulanen4 zijn gekomen - maar hier niet te zien. De vaste wachtposten zijn afgeschaft
- maar de boeren moeten een strook van hun vruchten afmaaien langs de ijzerweg om toe te laten dat de ruiterij vrije doorgang hebbe om dienst te doen langs de baan.

16 juli 1916
Vandaag vernemen wij van op de kerksteen6: dat het voortaan verboden is
hanengevechten in te richten en dat alwie er zelfs maar bij tegenwoordig is, met
strenge boete zal gestraft worden. Als commentaar voegt de veldwachter er met een
ironisch glimlachje bij: het verbod komt wel een beetje laat, maar het kan te pas
komen voor aanstaande jaar... Het Duits bestuur is nog niet genoeg ingeburgerd en
met de volksgebruiken bekend om te weten dat de hanengevechten alleen in
1
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alzo: aldus
ijzerwegbaan: spoorwegbaan
mare: bericht
Ulanen: gevreesde cavalerietroepen
Ulanen: gevreesde cavalerietroepen
Landsturm: gemobiliseerde oudere soldaten
Ulanen: gevreesde cavalerietroepen
zie hoger onder 16 januari 1916
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het voorjaar plaats hebben (de tijd dat de jonge hanen in hun eerste kracht zijn) en
dat er nu in de maand juli allang geen kwestie meer is van hanengevechten.
Bij die aflezingen op de kerksteen1 gaat de tragiek gewoonlijk gepaard met het
komische en er is gewoonlijk iets bij dat de lachlust verwekt onder de toehoorders.
Vandaag vernemen we alzo2 dat er in het voedingskomiteit, suiker zal verkocht
worden - 100 grammen per hoofd, - maar dat de suiker alleen te krijgen is voor deze
die terzelfdertijd... haring kopen!

20 juli 1916
[Krantenknipsel]:
Het Volk
DUITSE BEKENDMAKING.
Ik verbied elke manifestatie door de bevolking, die men soms de 21 juli3 aanstaande
op touw te zetten van plan mocht zijn.
Bijzondere kerkelijk plechtigheden mogen niet geschieden.
Het schoolonderwijs zal als gewoonlijk plaats hebben. Winkels en kantoren blijven
geopend als andere werkdagen.
De fabrieken houden haar gewoon bedrijf aan de gang.
Verzamelingen van mensen, het uitdagende dragen van linten, het dragen van
bloemen en takskens4 en het versieren van de soldatengraven tot viering van deze
dag zullen als verboden manifestaties worden aanzien.
Blijft ook van kracht de Verordening 28 van 23 juli van verleden jaar, welke het
dragen, tentoonstellen, te koop aanbieden en verkopen van de Belgische kleuren,
enz. verbiedt.
Overtredingen zullen, onder voorbehoud van een aan de gemeente op te leggen
contributie, in elk afzonderlijk geval met gevangenis tot 5 jaar en met ten hoogste
20 000 mark geldboete of met een van deze straffen gestraft worden.
E.H.O., de 17 juli 1916.
Der Etappen-inspekteur,
Von UNGER,
General der Kavallerie.

1
2
3
4

zie hoger onder 16 januari 1916
alzo: aldus
Belgische nationale feestdag
takskens: (bloemen)takjes, in 1915 hadden al deze manifestaties plaats gehad
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17 juli 1916
Ik had er al op gelet dat de tarwe en de rogge overgroeid zijn door een overvloed
van krokke1 - zodanig dat op sommige velden geen koorn meer te zien is - De oorzaak
ging ik al toeschrijven aan ontbreken van meststof - maar nu komt een boerke mij
de zaak opklaren - dat is bij gebrek aan duiven beweert hij, - andere jaren zijn het
de duiven die op 't veld het zaaigraan kuisen van dat onkruid - en nu er geen duiven
meer zijn is de krokke1 vrij opgegroeid met het koorn...

18 juli 1916
Hevig bombardement - gordijnvuur, trommelvuur of spervuur - of gelijk ze 't noemen
willen, - een boever2 die hier op 't veld aan 't werken is hoor ik inwendig grommen:
‘O, die onnozele dwazeriks!’ - dàt is tekenend voor 't effect dat 't kanon nu nog doet
en 't temperament van de buitenmens die aan 't twijfelen gaat over de doelmatigheid
van al dat verschoten poer3 - en de nutteloze inspanning van twee legers die elkaar
bevechten zonder vooruit te komen... het gevoel wordt verachting, misprijzen of
minachting.

21 juli 1916
De nationale feestdag gaat ongemerkt voorbij, - in Kortrijk ziet het er uit in de straten
en op de markt als een stille zomerse zondag - veel wandelaars waarvan een groot
deel op hun best en enige in 't zwart met een laken frak4 die maar op de grote
gelegenheden uitkomt. Anders geen kwestie van opstoot of uitdaging.5

26 juli 1916
Als een naklank van de nationale feesten gewordt ons vandaag in het blad de volgende
brief van het Duits bestuur.

1
1
2
3
4
5

krokke: vogelwikke, onkruid
krokke: vogelwikke, onkruid
boever: stalknecht
poer: buskruit
frak: (heren) rok
losse nota: ‘21 juli. Al de hoge hoeden van Kortrijk komen uit - deftig - nijdig - van grote
betekenis. De vader van de 3 kleurige meisjes wordt 21 dagen gestraft - de meisjes 1 mark
boete - spirituele van de straf.’
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[Krantenknipsel]:
Brussel, 22 juli 1916
Heer Burgemeester,
De heer Generaal-Gouverneur had, om de omstandigheden waar België op dit ogenblik
in verkeert, gedacht, dat een ernstige bevolking wel zou nagelaten hebben, openbaar
haar vaderlandse feestdag te vieren. Niettemin had hij, omwille van de ondervinding
het vorige jaar opgedaan, gemeend bevelen te moeten uitvaardigen, om alle
ongeregeldheden van heethoofden uitgaande, te vermijden.
Om het belang van de bevolking zelf, hebben de gemeentelijke overheden van
Groot-Brussel krachtdadig en met verstand de voorschriften van de Duitse overheden
nageleefd, zodat het gister mogelijk geweest is, tot de avond, elk ernstig voorval te
vermijden, alhoewel een minder verstandig deel van de bevolking, door overvloedig
strooibriefjes te verspreiden, graag aan die voorschriften zag te kort gekomen.
Ook heeft de Duitse politie niet op het dragen van groene stikjes gelet, omdat de
openbare orde er niet werd door verstoord.
Toen echter, 's avonds, kardinaal Mercier per automobiel de stad doorreed, verwekte
zulks rechtstreeks tegen de Duitse verordeningen gerichte betogingen, die het volk
ophitsten en tot weerstand zouden aangespoord hebben. U zal het met mij eens zijn,
Heer Burgemeester, dat niet één bezettende macht ter wereld zo iets dulden zou.
Als gevolg hiervan heb ik de heer Generaal-Gouverneur voorgesteld, Groot-Brussel
een boete op te leggen.
De heer Generaal-Gouverneur heeft aan mijn voorstel gevolg gegeven en een boete
van één miljoen mark opgelegd; tevens deed hij opmerken, dat, dank zij de moeite
getroost door de gemeentelijke overheden tot het behoud van de orde, de opgelegde
boete zeer gematigd was.
Met de uitdrukking mijner hoogachting.
(Get.) HURT,
Luitenant-generaal
en Gouverneur van Brussel en Brabant.
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[Krantenknipsel]:
NOORWEGEN.
Gebeden voor de Vrede.
- Kopenhagen, 25 juli - De Nationale Tidende meldt uit Kristiania1: De kerkelijke
overheid beval [dat] op 1 augustus, op de derde verjaardag van het uitbreken van de
oorlog, al de klokken van de stad in de voormiddag een kwartier lang zouden luiden,
verder alle kerken zouden geopend blijven, om aan de bevolking toe te laten bij
gedempt orgelspel voor de vrede te bidden.
Beschouwingen over roes van zotheid die over de wereld heerst - terwijl al de ene
kant met een razende verwoedheid de mensen elkaar vernietigen - is men elders de
klokken aan 't luiden om vrede op de aarde te zien nederdalen...
Voor een buitenlander die maar alleen de Duitse verordeningen zou lezen over 't
bezette België - zou denken aan een schrikbewind - hier leest men meestal de
verordeningen niet en de buitenmensen worden er ook heel weinig van gewaar - een
staaltje:
[Krantenknipsel]:
Duitse Mededelingen en Verordeningen.
187. - BIJVOEGSEL tot de VERORDENING van 15.1.16 betreffende vervoer van
de handel met vee, vlees en aardappelen. (Verordeningsblad blz. 152/153).
De hoogste straf, waarmee § 6 van de verordening van 15.1.16, betreffende vervoer
van en handel met vee, vlees en aardappelen. (Verordeningsblad blz. 153) de
overtreders bedreigt, wordt bepaald op 10 000 mark geldboete of 2 jaar gevang.
E.H.O., de 15 juli 1916.
Der Etappeninspekteur,
von UNGER,
General der Kavallerie.
188. - VERORDENING.
§ 1. Ten einde het verkeer beter te kunnen surveilleren, moeten de
eenzelvigheidsbewijzen van alle bewoners van 't Etap-

1

Oslo
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pengebied (met uitzondering van de bewoners van de grensstreek) met de naam van
de bevoegde Etappenkommandantur (Etappenort), alsook met de stempel E. 4
gestempeld worden.
§ 2. Het stempelen geschiedt alleen door Duitse militaire besturen in de volgende
burelen:
a) Pass-Zentrale Gent, Meldeambt Gent en de 14 politieburelen van de stad Gent;
b) Alle Pasburelen, Bijpasburelen, Meldeambten en Bijmeldeambten.
§ 3. De bewoners van de grensstreek, welke door de letter ‘G’ op het
eenzelvigheidsbewijs kenbaar gemaakt zijn, verkrijgen alleen de stempel E. 4.
§ 4. Wie na de 10 augustus aanst. zonder de vereiste stempel op het
eenzelvigheidsbewijs betrapt wordt, zal met ten hoogste 500 mark boete of met
evenredige gevangenisstraf gestraft worden.
E.H.O., de 17 juli 1916.
Der Etappeninspekteur,
von UNGER,
General der Kavallerie.
189. - VERORDENING.
Alle oude niet meer geldige vervoerbrieven, vrijgevingsbewijzen (Freigabescheine),
aanvragen tot verkrijging van reispassen, eenzelvigheidsbewijzen en
toelatingsbewijzen van alle aard, alsook alle door een Duitse overheid uitgevaardigde
en gestempelde papieren moeten tot de 5 augustus 1916 worden afgeleverd
In plaatsen waar een Meldeambt bestaat, worden zij aan het Meldeambt afgeleverd,
in alle andere plaatsen aan het gemeentebestuur, hetwelke de papieren tot de 8
augustus 1916 aan het bevoegde Meldeambt moet doorzenden.
De Meldeambten handelen met deze bewijzen als met oud papier. Wie met
dergelijke papieren nog na de 5 augustus 1916 betrapt wordt, zal met ten hoogste
500 mark geldboete of met een evenredige gevangenisstraf gestraft worden.
E.H.O., de 17 juli 1916.
Der Etappeninspekteur,
von UNGER,
General der Kavallerie.
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190. - VERORDENING.
§ 1. Ieder burgerlijke persoon aankomende in een plaats met militaire bezetting,
moet zich aanstonds bij het aanmeldingsbureel (Meldeambt) en in plaatsen waar er
geen Meldeambt is, bij de Ortskommandantur onder voorlegging van zijn reispapieren
aanmelden en, indien hij niet dezelfde dag vertrekt afmelden.
§ 2. Komt de persoon vóór 7 uur 's avonds aan, zo moet hij zich nog dezelfde
avond, komt hij na 7 uur 's avonds aan, op zijn laatst de volgende dag vóór 12 uur 's
middags aanmelden.
§ 3. Is de aankomende persoon in de plaats gehuisvest, zo moet hij zich alleen
aanmelden, wanneer hij van een reis in 't operatiegebied terugkeert.
§ 4. De aanmelding wordt, indien de aankomende persoon in bezit van een reispas
is, door plaatsing van een stempel met de dagtekening op de reispas bewezen. Deze
stempels moeten erbij, geschikt na1 volgorde en tijd, de een onder de andere geplaatst
worden. Eerst dient de linker-, daarna de rechterzijde gebruikt te worden.
§ 5. Voetgangers zijn van de verplichting tot aan- en afmelding niet bevrijd.
§ 6. Is de aangekomen persoon van plan in de plaats te overnachten, zo is er de
toelating van 't militaire bestuur voor nodig.
De aankomenden moeten de naam van hem die hen herbergt (kwartiergever)
opgeven. Zij ontvangen een aanmeldingsbewijs, dat het voor het verblijf toegestaan
tijdbestek en de naam van de kwartiergever bevat.
Tot verlenging van 't verblijf alsook tot verandering van logement (kwartier) is er
een nieuwe toelating nodig.
§ 7. Zonder aanmeldingsbewijs mag aan geen burgerlijke persoon kwartier gegeven
worden. Indien de aankomst na 7 uur 's avonds plaats gehad heeft, is de kwartiergever
ervoor verantwoordelijk dat de persoon welke hij herbergt juist bijtijds 's anderen
voormiddags aangemeld wordt.
§ 8. Het aanmeldingsbewijs moet aan de kwartiergever worden overhandigd. Hij
mag de reizigers alleen gedurende de tijd welke op het aanmeldingsbewijs aangeduid
is, in zijn woning laten vertoeven.

1

na: naar
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§ 9. De kwartiergever moet, zodra de geherbergde persoon vertrokken is, het
aanmeldingsbewijs op de keerzijde juist invullen en aan 't Meldeambt betrekkelijk1
aan de Ortskommandantur terugzenden.
§ 10. Personen welke uit het operatiegebied komen en niet dezelfde dag weerom
vertrekken, moet de reispas door het Meldeambt of de Ortskommandantur
weggenomen en voor de terugkeer teruggegeven worden.
§ 11. De Meldeambten of Ortskommandanturen tekenen naam, beroep, woonplaats
en duur van 't verblijf van ieder aankomende persoon, die niet dezelfde dag weerom
vertrekt, alsook de naam van de kwartiergever, de dag van de aanmelding en de dag
van de afmelding in een boek op.
§ 12. Alle hotels, herbergen, privaat-pensions alsook de huizen, die gedurig of
tijdelijk voor het herbergen van vreemdelingen gebruikt worden, moeten
inschrijvingsboeken houden en in deze naam, beroep, staatsburgerschap, woonplaats,
doel van de reis, duur van 't verblijf, uur van aankomst en vertrek van ieder
geherbergde persoon opgeven.
Een uittreksel van dit inschrijvingsboek moet iedere morgen tot 9 uur worden
ingediend aan de bevoegde Belgische politie van de plaats of van de wijk. De
kwartiergever is ervoor verantwoordelijk dat het juist en bijtijds ingediend wordt.
Wie niet van beroep vreemdelingen herbergt en derhalve niet tot houding van een
inschrijvingsboek verplicht is, moet insgelijks tot 9 uur 's voormiddags bij de politie
van de plaats of van de wijk soms geherbergde personen opgeven.
§ 13. De politie van de plaats zendt iedere dag tot 5 uur 's namiddags de ontvangen
meldingen aan het Meldeambt of aan de Ortskommandantur door, welke deze
meldingen met de opgaven in 't aanmeldingsboek vergelijkt.
§ 14. Alle hotels, herbergen, privaatpensions en de huizen die gedurig of tijdelijk
voor het herbergen van vreemdelingen gebruikt worden, zijn door de politie gedurig
te bewaken. De Ortskommandanturen moeten zich door dikwijls te controleren ervan
overtuigen dat de inschrijvingsboeken volgens voorschrift aangelegd zijn en gehouden
worden.

1

betrekkelijk: respectievelijk
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§ 15. Elk Belgisch staatsgevang, tuchthuis, tuchtschool, ziekenhuis en alle kloosters
of gelijksoortige instellingen moeten iedere toe- en afgang1 binnen de 24 uren na de
aankomst of na het vertrek aan het Meldeambt of aan de Ortskommandantur melden.
Indien er gevangenen zullen worden vrijgelaten, moet de melding bijtijds vóór de
vrijlating geschieden en het moet er worden bijgevoegd, wanneer en naar welke
plaats de gevangene zal worden vrijgelaten.
De Meldeambten en Ortskommandanturen moeten de bevoegde Meldeambten van
iedere toe- en afgang1 van onder toezicht gestelde personen verwittigen.
§ 16. Overtredingen worden met ten hoogste 1 jaar gevang of met ten hoogste 4
000 mark geldboete gestraft.
E.H.O., de 17 juli 1916.
Der Etappeninspekteur,
von UNGER,
General der Kavallerie.

30 juli 1916
In de helderheid van de volle dag is het zo stil en menseloos dat het aangrijpt met
angst - het brengt me een gevoel te binnen uit mijn kindsheid - als ik op een grote
zolder ging waar het zonlicht door de dakvensters in de schemering van de diepten
verloren ging, onderging ik dezelfde ijzige indruk: alleen op een verlaten wereld te
zijn waar alle leven heeft opgehouden. Wat is er geworden van de zomergenoegens
van de stadsmensen die plachten hun zondag op de buiten over2 te brengen en die 't
voor 't kiezen hadden waar ze hun verzet gingen zoeken en hun hert ophalen. Voor
de jeugd is het een kostelijke tijd die onherroepelijk verloren gaat en veel
liefdebloesem die niet ontluiken zal in de geur van de openlucht - hoeveel dichterlijk
genot er gestremd wordt en natuurschoonheid die heengaat zonder dat ervan genoten
wordt.

<augustus 1916>
11 oogst 1916
De Belgische spionnen werden heden doodgeschoten - Windels - Fred. Algoet - Van
Gheluwe enz. - 6 man - Het

1
1
2

toe- en afgang: aankomst en vertrek
toe- en afgang: aankomst en vertrek
over: door
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einde van iets dat we bijgewoond hebben met mensen die we kenden - aandoening.1

14 augustus 1916
Het zomerseizoen is weeral zover geschoven dat de koornvruchten gerijpt zijn en de
oogst in volle gang is - overal is men neerstig2 aan 't pikken en heel de streek staat
als een onmetelijk legerveld vol schoven die aan tenten gelijken. De vrucht is maar
schraal - het stro heeft zijn gewone lengte niet en de koornhauwen3 zijn niet zwaar
geladen met graan - maar op een afstand en in 't gemene4 gezien geeft het toch het
uitzicht van weelde en overvloed. Ware 't maar niet dat er in 't gemoed van de mensen
die er aan bezig zijn een angst heerst en zwaarmoedigheid... Aan hun iever5 valt het
niet te merken en nergens aan 't uitzicht van het landschap wordt men iets gewaar
dat er iets hapert aan de toestand van de druk6 die er heerst - de hand die heel die
rijkdom en (leeftocht)7 van de bevolking heeft aangeslagen blijft onzichtbaar. Sedert
onheugelijke tijden heeft de boer zijn vruchten beschouwd als zijn rechtmatige
eigendom - waarover hij beschikken kon naar goeddunken - nu is 't de bezetter die
heert en meestert8 over alle dingen, die wetten stelt en verordeningen uitvaardigt.
Bevel is gekomen dat niemand iets van de opgedane oogst vervreemden mag. Verbod
van te dorsen, verbod van te malen - de molens staan paalstil in de wind (ontzeild, en... verzegeld...)
Molen te Tiegem.

1

2
3
4
5
6
7
8

de zes terechtgestelden zijn August Alfred Algoet, geboren te Tiegem op 4 juli 1891,
onderofficier en rijkswachter(?) in St.-Kwintens-Lennik; Jos Braet, geboren te Gent op 21
juni 1882, advokaat te Bevere bij Oudenaarde; Octave De Clercq, geboren te Gentbrugge
op 4 juni 1873, onderpastoor te Gent (?); Aloïse Van Gheluwe, geboren te Westrozebeke op
9 september 1856, handelaar in sigaren te Kortrijk; Aloïse Windels, geboren te Ingooigem
op 23 maart 1889, handelaar aldaar; en Leon Meheus of Meeuwissen(?) waarover wij geen
nadere gegevens konden vinden. Zij werden terechtgesteld te Gent op 11 augustus 1916. Zie
ook hoger onder 6 januari, 6 april en 4 juli 1916
neerstig: naarstig, druk
koornhauwen: koornaren
in 't gemene: in het algemeen
iever: ijver
druk: drukte
leeftocht: levensmiddelen
heert en meestert: beheert en meester speelt
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Hij is verzegeld - 'k peisde1, zegt de molenaar dat z' er de ketens zouden aangelegd
hebben, en 't is maar een lintje met twee lakjes - als ze peizen1 dat ik me daarom zal
weerhouden!!! En hij heeft de deur van de molen geopend net alsof er niets in de
weg ware geweest.
En bij de mensen komt van langs om meer de angstige overtuiging dat ze weerloos
in de handen zijn van een overmacht zonder verhaal op recht of bescherming - dat
ze zich krachteloos laten doen en zich voegen moeten naar de willekeur van de
bezetter die almaardoor nieuwe wetten uitvaardigt om zijn eigen belang te voldoen
en de ondergang en de armoede te verwekken onder de bevolking. Alle dagen is het
iets nieuws en het wordt lastig om te vervolgen2. We zijn nu reeds opgesloten elk op
zijn dorp, niet meer vrij buiten te komen zonder genummerde kaart op zak - in de
onmogelijkheid de gewoonste noodwendigheden3 te voldoen als men het grondgebied
verlaten moet. - Verbod om nog een rijwiel of voertuig uit te halen en nu krijgen we
zoëven 't bericht dat al ons huisgerief in koper, tin, zink en lood zal aangeslagen en
opgehaald worden, - het gerief dat men aan 5-8 fr. per kilo heeft gekocht zal ons
betaald worden aan 1,56 fr.-2,50 fr. Met welk recht? - vragen de mensen zich aftevergeefs...

15 augustus 1916
St.-Arnoldus4 is verlaten te Tiegem. De grote hoogdag gaat voorbij alsof 't een gewone
dag ware in de week.

20 augustus 1916
Niettegenstaande 't verbod... De stenen molen op de heuvel-kop te Tiegem staat te
draaien dat 't ruist - van alle kanten reed men er gister met bakten5 naartoe... het lijkt
alsof hij op z'n hoogte de Duitse verordeningen trotseren wil.

21 augustus 1916
Het is gebeurd gelijk 't te vrezen was. De Duitsers zijn in

1
1
2
3
4

5

peinzen: denken
peinzen: denken
vervolgens: volgen
noodwendigheid: behoefte
patroonheilige van Tiegem, wiens naamdag traditioneel luisterlijk wordt gevierd. In 1908
had Streuvels een boekje geschreven over Tieghem, het Vlaamsch Lustoord, dat hij in 1932
herwerkt
bakte: hoeveelheid graan om één oven brood te bakken
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de molen gevallen - terwijl er wel een 70-tal mensen in waren - ze zijn uiteengestoven
gelijk de mussen, want velen waren er gekomen, om te malen, van andere gemeenten
en hadden geen paspo[o]rt, - iedereen heeft zich trachten te redden door de vlucht,
karren, kordewagens1 en bakten2 in de brand latend3 - 't ergste is: dat al de tarwe en
de rogge die in de molen was, is aangeslagen en verbeurd... er zijn mensen die heel
hun oogstje ineens kwijt zijn. Denk maar wat het te zeggen is in dees omstandigheden.

22 augustus 1916
Niettegenstaande alle verordeningen en de strenge straffen die er op staan, wordt er
gesmokkeld meer dan ooit - want de bewaking is onvoldoende en er waren nooit
minder soldaten dan nu. De streken en fijne vondsten die men uithaalt om aan de
boete te ontsnappen - doen denken aan de tijd onder de Hollander4, veel veel dingen
gebeuren nu weer gelijk mijn grootvader ze placht te vertellen vóór 't jaar '30.
Een heer van mijn kennissen die voor zaken naar Doornik moest en geen pasp[o]ort
krijgen kon, heeft zich in werkman verkleed, en met pikke en haak5 op de schouder
is hij behouden aangekomen en teruggekeerd. Vrouwen en meisjes die een reis willen
doen, gaan zonder hoed op en met een blauwe voorschoot aan, - en veel boerenmensen
in plaats van hun beste kleren aan te doen, nemen de kordewagen1, spade of houwe6
of ander gereedschap mede, en als ze een soldaat zien afkomen, hoeven ze slechts
over de gracht te springen waar ze op het land kwansuis7 wat staan te prutsen tot 't
gevaar geweken is. In 't uitvoeren van al die streken is er zoveel welgezindheid en
lust, dat men 't wagen zou voor de leute alleen en om te mogen vertellen hoe men
haarnaar8 aan 't gevaar is ontsnapt. Alhoewel er nog altijd velen invliegen9, maar dat
zijn meest deze die er een vak van maken en de zaken in 't groot uitvoeren om geld
te winnen.

1
2
3
4
5
1
6
7
8
9

kordewagen: kruiwagen
bakte: hoeveelheid graan om één oven brood te bakken
in de brand laten: achterlaten
1815-1830
pikke en haak: met de haak wordt het koorn vastgehouden, met de pikke - of kleine zeis gemaaid
kordewagen: kruiwagen
houwe: hak
kwansuis: doen alsof, zogezegd
haarnaar: op een haar, nauwelijks
erin vliegen: in hechtenis genomen worden
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23 augustus 1916
De mare1 loopt: dat de mensen die hun bakte2 in de molen te Tiegem hadden,
voorzichtig, met valse sleutels of door een of ander venstergat, naar binnen gedrongen
zijn en hun bakte2 eruit gehaald hebben?
En nu staat hij daar de reus, in zijn eenzaamheid op de heuvelkop, onttakeld, de
zeilen stakestijf3 als een overwonnene die in starheid het verloop van de gebeurtenissen
afwacht. En de molenaar?...

27 augustus 1916
Vandaag wordt van op de kerksteen4 afgekondigd de verordening: dat de boeren tot
hun laatste kilo - hun opbrengst van de oogst moeten aangeven en inleveren!!! dat
hun zaaigraan zal geleverd worden. Het bericht wordt in de meeste stilzwijgendheid
aanhoord en voorzeker is er angst in menig hart ontstaan...
Men verwacht hetzelfde voor de aardappelen - en dan? - droevige winter in 't
vooruitzicht!

28 augustus 1916
Er worden troepen aangekondigd - te Vichte, te Avelgem, Anzegem enz. zijn ze
reeds aangekomen- en overal worden er reeds vertelsels rondgevent, die men van
soldaten heeft gehoord - 't zijn dezelfde XIIIde legerkorps dat hier verleden winter
heeft gelegen - soldaten zoeken hun oude kennissen op en vertellen van de makkers
die gesneuveld zijn... Besloten wordt daaruit, elk volgens aard en gezindheid. Te
Vichte waar de soldaten naar slaapplaats gingen zoeken en 't eerste wat ze er
ontdekken op een zolder, waren duiven! De baas van 't huis werd hedenavond met
de tram weggevoerd naar Kortrijk - Zulke feiten - als men ze niet zag gebeuren grenzen aan 't ongelooflijke -

30 augustus 1916
In regen en wind komen hier troepen toe - een compagnie voetvolk met heel hun
bagage... 2,50...
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de mare: het bericht
bakte: hoeveelheid graan om één oven brood te bakken
bakte: hoeveelheid graan om één oven brood te bakken
stakestijf: zonder te bewegen
zie hoger onder 16 januari 1916

Stijn Streuvels, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

576
Het zijn pioniers1 - en het blijkt dat men om loopgrachten te kiezen2 de flauwste
mannen niet uitkiest - het zijn allen om 't even struise3 jonge kerels - die in staat zijn
hard werk af te leggen.
Wij voor ons deel krijgen een jonge luitenant - een bedeesde zwijgzame Duitser
die weinig gerucht maakt en hier enkel verschijnt 's avonds laat, en 's morgens vroeg
weer vertrekt zonder dat we hem gewaar worden.

31 augustus 1916
De manschappen zijn al vroeg aan 't exerceren4 - hier voor de deur - maar welk
verschil in de handeling bij deze van verleden winter - geen roepen en schelden alles gaat gemoedelijk tussen oversten en gewone soldaten en de bevelen luiden
kameraadschappelijk met gekken en lachen ondereen - men merkt wel dat het er
enkel om gaat de verordening te volbrengen en dat er aan de oefening zelf weinig
gelegen is.
Wij vinden onze luitenant in de hof aan 't spel met ons kleine Dina5 die in haar
wieg vrijpostig de vreemde soldaat tegenlacht. Kleine kinderen schijnen zijn enige
en grote liefhebberij te zijn en 't is waarlijk ongewoon hoe zulk een grote kerel met
echt meisjesgeduld en echte aanleg zich een paar uur kan bezig houden met een kind
van 6 maanden - hij is daarbij in zijn handeling zo voorzichtig en beschroomd - dat
hij vreest het kind te verschrikken, en het wekt zijn grote vreugde dat het kind er trek
in heeft en meedoet in het spel. Hij is een jonge architect - in 't leger geroepen als
bouwmeester van de loopgrachten en 't geen hij vertelt van wat er ginder aan de
Somme, onder de grond werd uitgevoerd, grenst aan 't fabelachtige - gangen en
grachten over en onder malkaar tot 45 m diep. Het wekt zijn hoogmoed en hij draagt
als een eerzaam bewijs in zijn brieventas een knipsel uit de Times6 waarin de Duitse
aardewerken10 aan de Somme hooggeroemd worden als iets geniaals...

1
2
3
4
5
6
10

pioniers: genietroepen
verschrijving voor: graven
struis: kloekgebouwd
exerceren: oefenen
Dina Lateur, geboren op 24 februari 1916, zal door haar vader in 1922 vereeuwigd worden
als Prutske
The Times, Britse krant (1788-1978) aanvankelijk The Daily Universal Register, (1785-1787)
aardewerken: ondergrondse werken
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31 augustus 1916
Over de straatweg is er voortdurend geloop en beweging van soldaten die van 't ene
dorp naar 't andere kruisen - hier op de plaats en vooral 's avonds lijkt het een kazerne
waar soldaten gemoedelijk aan de deur te kouten1 staan of op hun kwartier met open
vensters aan 't zingen zijn - om 9 uur valt alles stil...

<september 1916>
1 september 1916
Altijd voort beweging van soldaten over de steenweg.

2 september 1916
Het is een optocht van troepen die voorbijtrekken in de richting Oudenaarde-Kortrijk.
En nu krijgen we bericht dat de onze ook vertrekken morgen vroeg. Overal is men
reeds aan 't inpakken. De oppasser van onze luitenant heeft er heel de dag zijn
bezigheid mede - en ik bewonder de kerel hoe hij met gewetensvolle zorg al die
dingen oppoetst en in orde brengt - het kan niet anders of hij moet ergens in een
klooster of in een sacristie gewerkt hebben - met zoveel piëteit en zo voorzichtig is
zijn handeling en heel zijn wezen heeft die ingetogenheid met de zorgrimpel in de
wenkbrauwen die dienstknechten uit kloosters en geestelijke gestichten kenmerkt.
Terwijl we buiten op de bank van de avond genieten komt de luitenant met twee
mannen die zijn gepak2 afhalen. De werking geschiedt in 't donker (want er bestaat
nog altijd geen licht). Opeens een geweldige rinkeling van glas, een koffer heeft in
't neerkomen een grote ruit gebroken van een ingelijste tekening die langs de trapwand
hing.
De twee mannen weten niet hoe ze eraf zullen komen en stamelen iets van
verontschuldiging, maar maken zich gauw uit de voeten. De luitenant zelf is er heel
door van streek, betreurt dat er geen tijd meer is om het ongeluk te laten herstellen
en een nieuwe ruit te laten halen - met zijn zaklamp onderzoekt hij of de tekening
niet beschadigd is en komt dan tegenover de vrouw in gebrekkig Frans trachten zijn
zaak in orde te brengen. Blijkbaar was heel zijn doen erop gesteld door zijn verblijf
een goede indruk te maken - door een welgepast bescheidene houding, en nu, door
dat misgeval is heel zijn plan omver... hij

1
2

kouten: babbelen
gepak: bagage
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tracht het nog zoveel mogelijk goed te maken - maar komt altijd weer op de ‘carreau
cassé’ terecht. Hij verontschuldigt zich voor de moeite die hij ons aandeed en bedankt
voor 't geen wij voor hem deden. 't Geen hij eigenlijk daarmede bedoelt is het bed
waarin hij geslapen heeft - want anders heeft hij niets gekregen en ook niets gevraagd.
Dat is blijkelijk een goed opgebrachte jongen van grote huize die er niet toe
aangelegd is mensen te vermoorden - zachtzinnigheid zelf - en al wat hij van de
oorlog gezegd heeft is: dat hij ‘sehr froh sein werd als es bald getan ware!!!’ Hij
komt pas uit Duitsland waar hij een maand in verlof geweest is bij zijn moeder en
een 10 jaar jongere broeder - en morgen moet hij weer in 't vuur in de streek van
Mesen. Van de Somme waar ze heel die formidabele stoot van onze bondgenoten
zo goed mogelijk tegenhielden - moeten ze nu gaan herbeginnen aan de IJzer1!!!

3 september 1916
Voor de dag zijn al de manschappen vertrokken zonder ruit noch muit2 of zonder dat
we 't maar gewaar worden!
In de prachtig gouden herfstmorgen komen er al andere troepen voorbij die van
verderop komen. 't Is een andere afdeling van dezelfde pioniers met heel hun
aangetrek3 en gereedschap - boten in zink - en wagens met balken en staken voor
pontonniers4 - op de menigvuldige stoet van karretjes ziet men de ongewoonste
voorwerpen, - veel honden - en ook katten, geiten e.a. huisdieren - het lijkt wel een
stoet uit de ark van Noë!

1

2
3
4

Streuvels schijnt voortdurend IJzerfront en Ypres Salient te verwarren, - hij zat aan de Duitse
zijde en had blijkbaar geen kennis van de indeling van het front aan de overzijde. Mesen
behoort tot de Ypres Salient of Yperen Bogen. Twee losse nota's: ‘De luitenant - een jongen
van goeden huize die zijn gevoelens bij zich houdt uit bedeesdheid - geen gesprek aanknoopt
tenzij over banale dingen - en zijn kinderlijk gemoed involgt tegen het kleinste kind! Zijn
laatste woordt bij 't afscheid was: ‘Und ein lesten gruss an die kleine Dina!’ ‘Als men zo
naareenvolgens andere wezens gezien en andere mannen in huis heeft gehad, wordt men er
onverschillig aan - men ziet ze komen zonder ontsteltenis en laat ze gaan zonder er naar om
te zien. (september 1916 bij inkwartiering)’
muit: vogelkooi; zonder ruit noch muit: in alle stilte
aangetrek: uitrusting
pontonniers: (militaire) bruggenbouwers
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4 september 1916
Nu dat de molens gesloten blijven, wordt er van alles uitgevonden en verzonnen om
tarwe gemalen te krijgen. ‘Is 't niet wreed, mijnheer, zegt me een heer, met tarwe op
zolder zitten en geen brood te eten hebben?...’ Deze die zich bijtijds een handmolentje
aangeschaft hebben zijn nu de beste; er zijn altijd mensen die zich de onkost ontzien
of die zeggen: 't zal zeker zo erg niet vriezen1 en... de molens zullen niet lang gesloten
blijven... intussen is er verbod gekomen: handmolens te verkopen, aan te bieden of
rond te venten. Dat is de letterlijke tekst van de verordening; - dat wil dus enkel
zeggen dat in de magazijnen de molentjes aangeslagen zijn en het verboden is er te
verkopen om het verbruik niet al te zeer te verspreiden... Of de Duitse politie de
verordening zo op de letter aanneemt, valt nog te zien, althans is zeker dat niemand
er nog een molentje opladen, vervoeren of meenemen durft, veel mensen zijn zo
naarnemend2 dat ze er geen in huis houden durven, en er zich voor een spotprijs van
ontdoen. En wat wordt er al niet gemoost3 om toch maar tarwemeel te krijgen... ik
hoor van mensen die hun graan malen in een koffiemolen en mijn gebuur heeft een
hele dag zitten kloppen met de hamer om zijn graan klein te krijgen... De grote
bezorgdheid nu bij de boeren en buitenmensen is te weten hoe de opeising van de
oogst zal gebeuren en of men het wel op de letter zal uitvoeren om ‘de laatste kilo’
af te halen en... hoe of welke middelen men daartoe in 't werk zal stellen?... Dat de
boeren niet al om 't even vreesachtig zijn en stout door zee varen valt hier en daar
wel op te merken; - we hebben er hier een op 't dorp die niettegenstaande alle
verordeningen en strenge dreiging van boete, heel zijn oogst gedossen4, verkocht en
geleverd heeft. In de omtrek zit men op de loer hoe het met die landbouwer zal
vergaan als men hem vragen komt: waar zijn oogst gevaren is? Hij van zijn kant is
van mening en beweert: dat de stoutsten de besten varen...
En nu moeten de boeren aangeven welke hoeveelheid aardappelen ze staan hebben?
en ze zitten nog in de grond! Men voorziet het als de grootste ramp als we hier, gelijk
in stad,

1
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zo erg niet vriezen: zo'n vaart niet gaan
naarnemend: nauwlettend
moossen: knoeien
gedossen: gedorst
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moeten gerantsoend1 worden in aardappels... Wat moeten de landse mensen aanvangen
met een kwart kilo patatten2 als er niets anders te eten is?

5 september 1916
Alzo3 heb ik op het laatste uur er aan gedacht me een handmolentje aan te schaffen,
want als huisvader is men toch in geweten verplicht te zorgen dat vrouw en kinderen
iets anders te eten krijgen dan rauw tarwegraan! Zulk een molentje te kopen, in
Kortrijk, ging heel gemakkelijk, maar welk een moeite het kost zo'n ding te huis te
krijgen, is niet zeggelijk. Hoe weinig kans op gevaar er ook zij om langs de baan een
patrouille te ontmoeten en alhoewel de verordening enkel verbiedt het ‘verkopen,
aanbieden en rondventen’ dus niet het vervoeren of bezitten van een handmolen, zijn
de buitenmensen toch zo bevreesd voor tegenkomsten4 met de Duitsers, dat niemand
zelfs voor groot geld, zich in gevaar [wenst] te brengen. Het doet denken aan de
tijden van de Inquisitie; - en ik zal voorlopig maar niet vertellen hoe en op welke
manier en langs welke omwegen mijn molen van Kortrijk naar Vichte en dan weer
met andere middels, van Vichte naar Ingooigem is gerocht5. En nu maal ik mijn koorn
zelf! En eten we brood gelijk de oude Egyptenaren het gekend hebben t.t.z. op zulk
een wijze dat men het graan tussen de tanden voelt breken, 't geen een heel
eigenaardige smaak geeft aan het brood; weeral een ondervinding die we zonder de
oorlog nooit zouden gekend hebben.

8 september 1916
Vandaag wordt de volgende verordening ons ter kennis gebracht:
[Krantenknipsel]:
Mobile Etappen-Kommandantur 6/XIII
Kortrijk (Courtrai), de 1 september 1916
BEKENDMAKING
Door verordening van de Etappen-Inspecteur van de 8 juni 1915 is het oplaten
van vliegers verboden.
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gerantsoend: gerantsoeneerd
patatten: aardappelen
Alzo: aldus
tegenkomst: ontmoeting, ook tegenslag, iets dat iemand overkomt
gerocht: geraakt
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Overtredingen worden gestraft met gevangenis tot een jaar of met geldboete tot 3000
Mark.
Der Etappenkommandant,
get. MELSHEIMER
Major.
Is het misschien om verordeningen van die aard dat ons onlangs het verbod werd
afgekondigd: verordeningen van het Duits bestuur af te schrijven, te fotograferen of
op gelijk welke wijze te vermenigvuldigen en te verspreiden? Als men met een
vreemd volk in betrekking komt doet men soms van die ondervindingen op die met
onze logika in tegenstrijd zijn. Wat zou een buitenmens er wel moeten van denken?
De wetgeving in oorlogstijd gaat bij wijze van verordeningen; die verordeningen
worden het publiek ter kennis gebracht door plakbrieven, door aankondigingen in
de dagbladen en waar men denkt dat de publiciteit niet voldoende is, worden ze nog
afgekondigd van de kerksteen, kortom, het gezonde verstand zegt: dat een verordening,
wil ze haar effect doen1, niet genoeg kenbaar gemaakt zijn kan? En daar komt het
verbod die dingen af te schrijven of anders te vermenigvuldigen? Voor wie of in
welke zin moeten die verordeningen dan onbekend blijven? dat zijn de
ondoorgrondelijke geheimen van alle militaire besturen...

9 september 1916
De grote en gewichtigste kwestie voor de buitenbevolking die op een dorp wonen
zo zeer verachterd dat er elektrische- of gasverlichting mankeert, is het licht! De
dagen krimpen schandalig zeer2 in en in 't vooruitzicht is het niet te vermoeden dat
de oorlog voor de winter zal eindigen; (Roemenië is er nu nog bijgekomen om de
zaken wat meer te verwarren!3) en carbur4, petrool, kaarsen, olie en andere stoffen
waarmede we licht plachten te maken zijn altijd even onvindbaar. Men hoort wel
van allerhande nieuwe produkten, zoals: benzolite, benzoline, luxoline e.a.5 die ons
uit de nood van de duisternissen moeten helpen, maar van nader beschouwd blijken
het telkens weer
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doen: hebben
zeer: snel
27 augustus 1916 oorlogs-verklaring van Roemenië aan Oostenrijk
carbure: carbid
losse nota: ‘Benzol, Benzoline, Benzolite, Bougie Ideal, Hydro-Carbuur, Astroline,
Terebentine, Vredeslampen, Unicum-Bougies’
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lapmiddels die meer op aftroggelarij gelijken en als bijgaande voorwaarde hebben:
het aankopen van een nieuw stelsel van lampen zonder garantie van brandstof... De
kleine mensen die zich altijd met weinig weten te verhelpen en zich schikken in de
nood, hebben al een uitkomst gevonden, ze nemen eenvoudig een blikpotje, vullen
het met afgesmolten vet of smout, steken er een wiekje in en klaar is kees!

10 september 1916
Hoe vreemd doet het toch zulk een prachtige zomerdag en geen mens te zien over
heel de streek? De mensen verleven nu hun zondagen gelijk vóór honderd jaar, elk
zoekt zijn verzet (als men van verzet spreken mag) in of rond het huis en velen doen
zich zelfs de moeite niet meer 's zondags hun beste kleren aan te trekken. Van
overdaad of baldadigheid is geen spraak meer en ware 't niet van de vele andere
ellenden en de rampspoed die er de oorzaak van zijn, de matigheidsbonden1 zouden
mogen jubileren want nog nooit werden de princiepen zo goed nagevolgd.

11 september 1916
Vandaag is het weer algemene toogdag2 van het vee en deze keer zijn er de zwijnen
en schapen ook bij uitgenodigd. Van in de morgen komen de boeren en boertjes af
en de drijvers met hun beestjes meestal ingespannen met het gareel op en al de riemen
alsof ze pas uit de ploeg kwamen en dat om de Duits te laten zien dat het wel het
onmisbare trekkoetje is dat ze tentoonstellen. Of de Duits er naar zien zal, blijft een
andere vraag. De koeien staan op twee lange reien van aan de kerk tot tenden3 de
Pastorstraat, - de schapen en de zwijnen in een hoek afzonderlijk, de eigenaars houden
hun dieren zo goed mogelijk in bedwang en hebben de angst op het wezen in de
afwachting hoe het aflopen zal. Een uur over de gestelde tijd komen de officiële
keurders af. Er zijn twee Belgische burgers bij, de ene heeft een hagelblanke
kantoorkiel4 aan die hem tot aan de hielen valt en dienen moet misschien om hem
een zekere voornaamheid te geven en de andere draagt de gewone kleren

1
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die het alkoholisme bestreden
toogdag: toondag
tenden: aan het einde van
kantoorkiel: stofjas om te werken op een kantoor
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van een veefacteur1. Beiden stellen zich bovenmate uitdagend aan en doen hun best
geweldig brutaal hun zending uit te voeren...2 Er zijn twee Duitse soldaten die hen
helpen, - de ene met een karwats gewapend doet voortdurend de dreigende gebaar
om in de menigte te slaan als ze niet op behoorlijke afstand blijven; de andere is een
zachtaardige kerel die [niet] en vloekt en tempeest in 't Duits op alleman, zich alleen
bekommert of de lijsten in orde zijn die de veldwachter hem voorhoudt en of het wel
telkens klopt met 't geen opgeschreven is en hem als vee door elke eigenaar wordt
voorgehouden.
Zo gaat men over heel de rij en wat hun aanstaat of dienstig schijnt, wordt
onverbiddellijk gemerkt en aangeslagen, zonder dat men naar ingebrachte
bemerkingen en smekingen luistert. Een schamel wijvetje3 die hen ziet naderen, krijgt
de vrees op het lijf, ze trekt haar ongewillig koetje bij 't zeel4 om het stil te houden
en: ‘Mijnheers, zegt ze, 't is mijn enig koetje en we 'n hebben maar dat om ons werk
te verrichten’... ‘Ge schreeuwt al van eer ge gebeten zijt, wijf’, snauwt de kerel met
de witte kiel haar toe.
't Is maar [om] uit te leggen dat de mensen zich voelen onder druk van de
overmacht, maar 't blijft toch iets wonders om aan te zien, hoe vier mannen zo een
hele bevolking van sterke boeren en koppige, weerbarstige kerels in bedwang kunnen
houden; - maar ge moet dan ook maar de wezens bezien om te weten wat er binnen
in 't gemoed van die vernederde boeren omgaat. Iemand die op de uittartende5 houding
van de kielman6 gedoeld heeft, krijgt van een andere boer spottend het antwoord dat
echter als een dreigende vergelding klinkt en het diepe wraakgevoel inhoudt: ‘Maar
de oorlog zal toch eens uit zijn en we kennen die heer toch?!’ Van de soldaten kunnen
de mensen het nog verdragen - dat is de overmachtige vijand en ze worden door hun
overheid bevolen te doen 't geen ze doen, maar door eigen Belgische burgers getreitert7
te worden, in de

1
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veefacteur: veehandelaar
losse nota: ‘En men vraagt zich af: wat die aanstellerij en uitdagende brutaliteit hier te doen
heeft of van pas komt tegenover een gedwee en deemoedige boeren bevolking, die als enige
fout heeft dat zij aan hun beesten gehecht zijn gelijk aan hun eigen kinderen?!!!-’
wijvetje: vrouwtje (niet pejoratief)
zeel: touw
uittardende: uitdagende
kielman: man met de stofjas
treiteren: uitdagend spotten
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macht van de Duits, dat ondergaat men als iets wraakroepends...1
Als het onderzoek is afgelopen, ontstaat er een woordenwisseling waarin onze
veldwachter het tegen de Duits en tegen de witte kiel opneemt in 't voordeel van de
boeren. Het besluit is dat de Duits zijn wil en zijn bevel doorvoert. De verordening
luidde: dat al de runderen van boven de driehonderd kilo moesten naar de plaats2
komen om geschouwd te worden, alsook al de zwijnen van boven de 80 kilo en al
de volgroeide schapen. Nu vinden de onderzoekers dat er te veel ‘jong goed’ ontbreekt
- beesten namelijk van rond de twee jaren die boven de 300 kilo wegen zouden.
Gedurende het onderzoek had hij er al op getempeest: dat er beesten achtergehouden
waren en gedreigd: dat de stallen zouden onderzocht en al het verdokene zou verbeurd
worden. Maar die maatregel zal hem zelf wel ondoelmatig en onuitvoerbaar gebleken
hebben; - zwijnen ook zijn er veel te weinig volgens zijn berekening en onlangs heeft
hij hier op een hofstede een prachtige schaapsram ontdekt en die schaapsram is hier
in de rij afwezig!... Daarop springt de veldwachter op een zwijnskar om af te kondigen
't geen hem opgelegd werd: dat het morgen te herdoen is en wel zo: dat al de runderen
moeten meegebracht worden van zes maanden oud, al de zwijnen, groot en klein,
alsook al de schapen... en dat de strengste straffen zullen toegepast worden in geval
van bedrog of achterhouding. De boeren vertrekken met hun beesten en het gemerkt
vee, zowel als het andere zal opnieuw onderzocht en gekeurd worden, morgen om
8 uur, en de mensen die van een uur ver komen hebben hun moeite voor de keizer3
gedaan, hun tijd nutteloos verloren en mogen morgen herbeginnen. De heren keurders
trekken de Duits befaamde herberg binnen, en kort daarop zien we de baas uit de
winkel er rechtover gelopen komen met enige flessen wijn in de arm. Wat later komt
het open rijtuig voorgereden. De heren stappen in en rijden naar Otegem waar ze
hun werkzaamheden gaan voort-

1

2
3

losse nota: ‘September. - Otegem. De baas uit het gemeentehuis ondersteunt dagelijks het
vijandelijk leger alhoewel hem te wachten staat loon volgens werken, ware Belgen vergeet
dat niet 't is een schande voor Belgisch bloed’ [afschrift van een sluikschrift?]
de plaats: het dorpsplein
oorlogsgezegde: voor de (Duitse) keizer; voor niets
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zetten. Rond mij wordt et afspraak gehouden om maar liever geen beesten meer te
kweken en in 't geheel niet meer te boeren aangezien het toch alles voor de Duits is
en hij toch zal eindigen met alles te pakken.

12 september 1916
De werkzaamheden aan de toogdag1 van het Ingooigemse vee geschieden in de beste
orde. Er zijn veel meer koeien, schapen en zwijnen dan gister - en al wat gekend is
als gister verdoken zijnde wordt ongenadig gemerkt om geleverd te worden. Zo is
het dat mijn gebuur2 drie prachtige stuks ontnomen wordt waarvan er één gister
afwezig was. Het zijn dezelfde keurders van gister met dezelfde manieren. Te midden
de werkzaamheden doet de Duitse soldaat plots een uitval tegen 't publiek: om te
zeggen dat de karwats die hij gister meehad hem ontstolen werd in 't gemeentehuis
en dat de gemeente hem dat affront duur zal betalen. Ik zie veel aangezichten
geheimzinnig monkelen3 bij dat nieuws. Van [de] andere kant is het wel gekend en
bewezen dat geen van de keurders een voet in 't gemeentehuis gezet hebben - hun
wijn hebben ze gedronken in de Duitse café. En de Belgische beambte trekt het zich
weer aan voor de Duits en beweert dat de Duitser zijn karwats in de herberg gelaten
had en een eenvoudig stokje uit d'hage4 gebruikt had - als we allen met ons ogen
gezien hebben de eigenlijke karwats waarmede hij gedurig gedreigd had te slaan op
de omstanders die te dicht durfden naderen. Het geval wekt een stille hilariteit zonder
meer - en maakt geen indruk.

15 september 1916
Het is om zo te zeggen alledaags gebeurtenis en 't verwondert ons niet meer
buitenmate als we horen dat een vriend of kennis in de cinéma5 is gedraaid. Er zijn
inderdaad zoveel dingen verboden waarvoor men straf kan oplopen en de mensen
zelf zijn zodanig bezeten met de verklikziekte, dat men er zich alle dagen mag aan
verwachten een gendarm6 te zien opkomen en huiszoeking te onderstaan. Nu zijn het
weer twee vrienden van

1
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3
4
5
6

toogdag: toondag
gebuur: buurman
monkelen: lichtjes glimlachen
d'hage: de haag
cinema: gevangenis
gendarm: rijkswachter, marechaussee
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Vichte die er aangewaaid zijn, omdat ze tortelduifjes zitten hadden! Ze werden
opgebracht naar Kortrijk en hun huisgenoten zitten in zware onrust hoe het ermede
aflopen zal? Een andere kennis van... die vroeger brieven smokkelde naar Holland,
is opgepikt... als spion! en we zullen hem waarschijnlijk niet meer terugzien!

16 september 1916
Er zijn weer troepen aangekomen te Vichte, Anzegem, Deerlijk enz. Misschien
hebben we ze morgen hier ook reeds.

17 september 1916
's Morgens om 3 uur worden we gewekt door 't geratel op de steenweg van een stoet
wagens die voorbijtrekken. Als we uitzien blijkt het een militaire trein en welhaast
worden we gewaar dat de trein voor ons bestemd is; het zijn de troepen die
aangekondigd waren. Op de plaats is men ten volle aan 't inkwartieren en in weinige
minuten weet iedereen wat er hem beschoren is. Wij voor ons deel krijgen een
overheid; - een bezadigde huisvader die maar bij zijn intrede begint met portretten
te tonen van zijn woning, zijn vrouw en zijn drie kinderen. Over 't algemeen hebben
die soldaten heel weinig militairisch1 uitzicht, men zou wel denken dat men eigenlijk
boerenvolk uitgezocht heeft om wagens te voeren in de oorlog. Eens dat de soldaten
gecaseerd2 zijn wordt men niet meer gewaar dat er op het dorp iets gebeurd is; de
krijgswagens staan toegedekt en op een omsloten veld geschaard; - geen mens die
er naar omziet. Het leven gaat zijn gang in de grote lijnen... van op de hoogte waar
ik uit te staren sta naar 't westen, ligt het land uitgestrekt tot aan de einder en ginder
aan de hemel hangen de grote wolkenbanken als een bergketen waar bachten3 de zon
zohaast4 zal wegduiken. Die westerstreek heeft iets indrukwekkends in; - het is de
voorhang waarover het uitzicht niets dan rust en grootse natuurkalmte (over) weegt,
maar waar bachten3 de razernij van de oorlog aan 't woeden is. Die voorhang echter
is zo vol berusting, het uitzicht is zo wijd en de drang van de natuurkrachten is zo
sterk dat men maar altijd

1
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3

militairisch: contaminatie van het Duits
caseren: plaatsen, inkwartieren
bachten: achter
zohaast: aanstonds
bachten: achter
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weer vergeten wil wat et achter die voorhang gebeurend is en welke dreigende
geruchten ons de verschrikking naar hierover aankondigen... Het leven gaat zijn
gang. Zie maar hier langs de steenweg die er in zijn verlaten eind tussen de twee
reken1 bomen, uitziet als de dreef die naar een warande2 leidt. Die dreef hebben de
minnende paren verkozen om in de afzondering hun avondwandeling te doen en
malkaar3 hun dromen en verwachtingen mede te delen voor de toekomst (waar ik
hier een avondluchtje scheppen kom). Enkele staan tegen een boom geleund malkaar3
in de ogen te kijken, andere slenteren traagzaam voort alsof ze door trager de weg
af te leggen tot aan hun woning... de zalige tijd van hun samenzijn wilden verlengen.
Van al deze die hier meedoen aan het minnespel ken ik het merendeel persoonlijk;
- het zijn flinke opgeschoten boerenjongens en meisjes in de bloeiende jongheid met
de lach en de levenslust in de ogen en de belofte van de gezonde zinnelijkheid in
heel het lijf... maar meestal hebben ze een broer in 't leger die er te vechten staat, of
wel reeds gesneuveld is of krijgsgevangen... Zij zelf hebben 't huis te lijden door de
tijdstoestanden en menige zal vandaag, al is 't zondag geweest, geen greintje vet over
de lippen gehad hebben, en zijn buik gevuld hebben met droog brood en aardappelen
en in 't gesprek van de ouders zal het sedert dagen en maanden het lopende onderwerp
wel geweest zijn over de zorg en de kommer van de toekomst. Maar wat kan het hen
schelen of wat kunnen ze er aan verhelpen? Ze voelen in henzelf... de drang van het
leven zijn gang gaan en zonder er aan te wederstreven4, gaan ze mede, zonder te
vragen waar het hen brengen zal of welke de uitkomst zijn zal; aan hun jaren is het
vertrouwen in het leven zelf, de schoonste gave die ze van de natuur in het leven
mede-kregen...
Zo stil, eenzaam en verlaten is het op de streek en zo weinig verkeer en met een
soort van ontzetting bemerk ik hoe het gras groeit en onze steenweg, die een staatsbaan
is heel met groen is overtogen5... ware het niet van de troepenbeweging nu en toen6,
dat men er de koeien zou kunnen op te grazen
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reken: rijen
warande: natuurpark
overtogen: overdekt
malkaar: elkaar
wederstreven: weerstaan
overtogen: overdekt
toen: dan

Stijn Streuvels, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

588
zetten... dat is een teken dat veel dingen en een beeld weergeeft van de toestand.
Aanval en dreiging van doorbraak aan de Somme...1

20 september 1916
's Morgens vroeg en zonder we er iets van geweten hebben zijn onze soldaten
vertrokken en tegen dat de dorpelingen opstaan is alles opgeruimd en weg.
In de voormiddag trekken er weer andere troepen voorbij die van verderop komen;
- het is meestal bereden artillerie - een verschuiving van een armeekorps van de
Somme naar de IJzer, zegt men.

25 september 1916
't Gerucht is hier aangekomen dat de generale staf uit Valenciennes naar Doornik
overkomt - in stad worden een aantal voorbereidsels gemaakt - en er is uitnemend
veel beweging. In 't gedacht van de landse mensen wekt dat nieuws de algemene
overtuiging (die voortverteld wordt als een gebeurtenis) dat de Duitsers
achteruitgeslagen worden tot Doornik!
Met de gevechten aan de Somme is er iets in de lucht - de verwachting van grote
gebeurtenissen - en de mensen zijn blij en zeggen: gebeure wat wil - 't ergste zelfs,
als er maar een einde komt!

26 september 1916
De Duitse staf is nog maar aangekondigd te Doornik en daar zijn de vliegtuigen al
bezig de stad ‘rijkelijk te overstrooien met bommen’ (officiële tekst) - de grond en
de lucht is vol geronk van de zware slagen en iemand die van ginder komt, vertelt
dat de bevolking sedert vrijdag in de kelders gevlucht zit!
In de voormiddag komen hier 450 soldaten - voetvolk aan - ze zijn heel in 't nieuwe
uitgedorst en worden ingekwartierd in de huizen al de overkant van de plaatse2, onze kant wordt

1

2

het geallieerd offensief ten noorden en ten zuid-oosten van de Somme startte op 1 juli 1916
en eindigde op 7 october, na een vooruitgang van slechts enkele kilometers. De doorbraak
ter hoogte van Péronne mislukte
de plaatse: het dorpslein
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voorbehouden voor nog 500 man die aangekondigd zijn voor deze namiddag.
's Avonds is er volle beweging op de dorpplaats - overal liggen soldaten uitgestrekt,
staan in groep te praten - of lopen over en weer - want ze zijn hier zonder wagens of
bagage of veldkeuken en iedereen voorziet over dat 't gaat1 in zijn eigen kost. In
sommige huizen gaat2 de piano of wordt er gezongen en aan al de uiteinden van de
plaats3 staan wachten opgesteld. Alles is rustig.

27 september 1916
De aangekondigde 500 man zijn niet gekomen en van de 400 die op de plaats2
vertoeven worden wij niets gewaar. Deze keer blijf ik van inkwartiering verschoond.

28 september 1916
Terwijl aan 't westen het kanon rommelt, horen we in 't oosten een militaire fanfare
- en hier is de steenweg herschapen in een oefeningsplein - we leven weer in volle
garnizoen.
's Avonds in 't donker komt er een vloed van troepen door 't dorp - ze werden te
Anzegem gelost en trekken naar Otegem. Over de deining van de steenweg flikkert
't straal van ontelbare zaklampjes open en toe lijk glimwormen. Nadat de laatste
bagagewagens vertrokken zijn keert alles weer in rust. In de richting van Otegem
blijven de honden blaffen heel de nacht.

29 september 1916
's Morgens vroeg en heel de dag door troepenbeweging met vrachtwagens die over
Tiegem in de richting Otegem optrekken; om 4 uur namiddag verlaat ons garnizoen
ook het dorp - naar Ieper - moeten ze.
Op al het leven en beweging volgt weer de stilte met de treurigheid van de vroege
avond die 't naderen van de donkere winter aankondigt.

<oktober 1916>
15 oktober 1916
Heel de tijd heeft me de moed en de lust ontbroken nog maar
1
2
3
2

over dat 't gaat: in de maat van het mogelijke
gaat: speelt
de plaats: het dorpsplein
gaat: speelt
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iets neer te schrijven of aan te tekenen. Het is de derde winter die aanbreekt en nog
altijd zonder uitzicht op een einde of besluit. Het medelijden en 't gevoel van de
ontzetting zijn afgestompt - men laat de dingen maar gaan in de onverschilligheid
om 't geen te gebeuren staat.
Om een denkbeeld te krijgen van de huidige toestand moet men zich maar
herinneren hoe het een jaar geleden met ons gesteld was. In oktober van verleden
jaar reisde ik nog per fiets naar Antwerpen, met de trein naar Brussel waar ik vrienden
en kennissen kon bezoeken en wekelijks ging ik de Rotterdammer1 lezen naar Doornik.
Nu zitten we gesperd op onze gemeente en mogen er niet uit op straf van 40 mark
boete. We zijn totaal afgesneden van Kortrijk - waar we in de laatste tijd nog ons
enige betrekking met vrienden hadden, boeken haalden en gedachtenwisseling in
stand hielden.
Nu is het niet meer houdelijk en we voelen ons vereenzaamd als in een
gevangenkamp. En toch zijn we zeker nog de meest bevoordeligden van heel het
Etappengebied - als men hoort hoe 't op andere plaatsen gesteld is, waar 't
hoogstnodige zelfs ontbreekt en met groot geld niet te kopen is. Maar wat een weelde
verleden jaar, vergeleken bij nu - waar we zelfs geen licht meer hebben. Verleden
winter kochten wij carbuur2 à 0,40 fr. de kilo - nu kost zij 3,50 fr. en is niet te krijgen
- De andere produkten om licht te maken zijn al even duur en daarbij zeer twijfelachtig
van hoedanigheid. Een kilo zeep kost 8 à 10 fr. - een paar schoenen die verleden
week veertig fr. kostten - betaalt men er nu 50,- Boter, eieren en vlees hebben geen
prijs meer - men betaalt 't geen men krijgen kan en de smokkelaars stellen de prijs.
En 't wonderlijkste van alles: 't is dat men aan 't algemeen uitzicht bij de bevolking
niets ziet veranderen

1

2

de Nieuwe Rotterdamse Courant was de enige niet Duitse buitenlandse krant die aanvankelijk
mocht gelezen worden in het bezette gebied, maar op 6 november 1914 werd dit te Brugge
reeds verboden. Op een losse nota heeft Streuvels het volgende genoteerd: ‘herlezen van
oude dagbladen inzicht over veel dingen waar we toen helemaal in 't onbekende stonden ik herinner me nu nog die oprechte verontwaardiging voor het platte egoïsme van Holland
- gelijk de houding ons toen werd vermeld - en mijn spijt om het verraad van de Nieuwe
Rotterdammer toen ik vernam dat de Duitsers dat éne blad in België toelieten. - Sedert!...
Haagse Conventie... en opheldering - klaarder blik’
carbuur: carbid
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in vorm en gebruiken en men vraagt zich af: van waar de mensen het blijven halen
om het nodige te kopen. Er komt hier nog geen enkel inwoner op kloefen1 naar de
kerk! Maar waar moet het naartoe - en zal het schrikbeeld van nood en honger zich
niet ineens aan de bevolking opdoen2? Ik wil er niet meer aan denken - en om er niet
aan te denken begeef ik mij tot over oren aan 't werk en ontvlucht zoveel mogelijk
de tegenwoordige tijd - Genoveva moet me de huidige toestand doen vergeten. Voor
mijn bewerking heb ik opzoekingen te doen om me het beeld te verduidelijken van
dat cultuurleven van de Franken in de 7de en 8ste eeuw. En dat is het beste middel
om alles rondom mij te vergeten. Maar wat het te zeggen is om nu in zulke
omstandigheden de nodige boeken aan te schaffen zal men wel begrijpen. De twee
enige geleerden die op de hoogte zijn van 't geen ik nodig heb - zijn Pastor Jules
Claerhout3 de etnoloog, en ontdekker van heidense begraafplaatsen en Pastor Jos.
Devos4 die een prachtige voorraad boeken bezit over Altertumskunde. De ene woont
te Kaster en de andere te Heestert - beide plaatsen op een uur afstand en om er heen
te gaan moet ik de binnenwegels gebruiken en gedurig uitzien of er geen
‘Markepakkers’ M.P. opdagen. De mensen die ik ontmoet aanzien me als een
waaghals en ik hoorde boeren mompelen waar ik voorbijga: deze zal er toch wel
eens aanwaaien! Om een boek te bekomen uit de stadsbibliotheek van Kortrijk heb
ik alle moeite moeten doen en invloedrijke mannen aan 't werk zetten! - het werd me
anders geweigerd omdat het uitlenen tegen de reglementen is!!! - Om het dan eindelijk
hier thuis te krijgen moet het weeral van hand tot hand overgeleverd worden - gelijk
de apostelijke traditieën - en 't is maar goed veel geduld te hebben. Om iets uit Brussel
of Gent te bekomen, daar moet men zelfs niet meer aan denken! - Best is maar door
te werken met 't geen men bij toeval aan de hand heeft.5

1
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kloefen: klompen
opdoen: opdringen
Jules Claerhout (1859-1929), pastoor van Kaster (1911-1929), archeoloog en paleontoloog
met Europese faam
Jozef Devos (1865-1946) pastoor te Heestert van 1910 tot 1933
in zijn eigen bibliotheek steken een tiental studies over Genoveva van Brabant
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16 oktober 1916
Vandaag geschiedt de eerste levering van tarwe en wel door de geitenboertjes en
kleine gebruikers. Van in de morgen ziet men de optrekkende mensen met hun kluts1
op een kordewagen2. Het weinige dat ze in 't zweet huns aanschijns opgedaan hebben
op hun hoekje land, en dat niet toereikend is voor 't gebruik van hun eigen huisgezin
moeten ze gedwongen afleveren aan 26 fr. %3 kilogram om het nodige dan weer te
gaan inkopen bij 't comiteit aan 45 fr. %3!!!
Die mensen redeneren niet en tracht hen niet te overtuigen van de noodzakelijkheid
van de maatregel. Hun verbittering gaat ook niet naar de Duits maar wel naar de
leden van het plaatselijk komiteit, die van langs om meer de verachting en de
ontevredenheid van 't klein volk op de nek krijgen. Doe dan al onvergeld4 en uit
loutere opoffering het werk ten voordele van de bevolking!

17 oktober 1916
't Geen de algemene beroering brengt nu over heel de streek -is de nieuwe maatregel
op de herbergen5! Als 't in gewone tijd was, zou er een revolutie losbarsten geloof
ik ...6 herbergen gesloten op de ...6 hier op de gemeente. En in 't omliggende in
evenredigheid. En de afgunst onder de herbergiers is ontzettend! Men spreekt van
begunstiging en kuiperij7, - tussenkomst van brouwers enz.!...
Het is zeker wel de doelmatigste en prijsbaarste maatregel die de Duitsers ooit
aangewend hebben. En ik veronderstel dat de Belgische regering - als ze weerkeert,
wel tevreden zijn zal dat de Duitsers voor hen dat karweitje hebben klaargespeeld
want met ons politiek gedoe was er geen denken aan ooit zoiets draconisch uitgevoerd
te krijgen. Men had de opbrengst van de belasting nodig en men vreesde de
misnoegdheid te verwekken en alzo8... kiezers te verliezen.
't Is opmerkelijk en een teken van de tijd hoe er zelfs geen

1
2
3
3
4
5
6
6
7
8

kluts: kleine hoeveelheid
kordewagen: kruiwagen
%: per honderd
%: per honderd
onvergeld: onbezoldigd
het sluiten van een aantal herbergen was gekoppeld aan de Duitse maatregelen voor de
verplichte tewerkstelling
Streuvels laat het cijfer open
Streuvels laat het cijfer open
kuiperij: geknoei
alzo: aldus
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peerdstrond meer verloren gaat en de steenweg zo rein blijft -effenaan er iets te rapen
ligt wordt het door jongens met rolwagentjes weggehaald. En opmerkelijk evenzeer
hoe er in de peerdstrond geen havergraantjes meer te zien zijn en hoe de eksters die
er zo geern op peerdenmest plegen rond te springen, die buit nu veronachtzamen.
Een boer deed me daarenboven aanmerken dat het door de Duitse politie als bewijs
van overtreding aan de verordening aangewend wordt en als er in peerdenmest
overblijfsel van haver gevonden wordt zoekt men eenvoudig de eigenaar van het
peerd op om hem aan de boet te lappen1. ‘Gelukkig dat we nog het meeste verstand
gebruiken’ zegt me dezelfde boer en hij doet me uiteen hoe weinig konsekwent de
Duitsers zijn met al hun verordeningen! ‘Als we ze moesten op de letter uitvoeren’,
zegt hij, ‘en de beesten voederen gelijk de wet het voorschrijft, in heel korte tijd
zouden er noch koeien, noch peerden, noch zwijnen meer zijn! en waar zouden de
Duitsers dan hun vlees vandaan halen?’ Ik bemerk dat het hier gaat gelijk in veel
dingen dat er wijdgaatte2 openingen zijn tussen 't bevel en de uitvoering, - gelukkig
voor ons! en dat hoe meer verordeningen er komen hoe minder soldaten er zijn om
de verordening toe te passen

18 oktober 1916
De ene beroering volgt op de andere. 't Ene is maar zogauw gebeurd als er iets anders
in de plaats komt. De opschudding om het sluiten van de herbergen ligt nog vers in
de gemoederen daar is het reeds vergeten voor iets dat veel erger is. Er was reeds
een voorloper van het nieuws in aantocht maar nu hebben3 de boeren met hun peerden
naar Waregem gemoeten en brengen vandaar de mare4 mede, dat er controle geweest
is en men alle manspersonen tussen 18 en 45 jaren opgeëist heeft om naar Duitsland
te gaan werken5 en men 't zelfde mag verwachten op de andere gemeenten. Dat brengt
de ontsteltenis onder
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aan de boet lappen: te beboeten
wijdgaatte: wijde
hebben: zijn
mare: bericht
op 28 september 1916 besliste generaal gouverneur von Bissing tot de verplichte tewerkstelling
van de Belgische bevolking. Op 3 october werd het nieuws officieel in het Etappengebied
bekendgemaakt. Onder druk van de wereldopinie werd de maatregel begin maart 1917
gesuspendeerd, in het Etappengebied bleef hij evenwel van kracht, maar werd minder kordaat
toegepast
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de bevolking en allerhande uitleg wordt er rond gegeven en al de voorgaande
maatregelen ziet men nu in als een voorbereiding om de verordening te gemakkelijker
te kunnen uitvoeren, zo zijn de inrichting van de controle zelf, de
eenzelvigheidskaarten1, de gemeentesperre in die zin uit te leggen! Een boerenzoon
maakt daarbij de diepzinnige en wanhopige bemerking: doelend op die vermaarde
‘Vliegende Maandag’2. De mensen hebben gevlucht als 't niet nodig was, en nu dat
't er werkelijk zou op aankomen, valt er niet meer te vluchten, - want nu is alles zo
goed ingericht, dat niemand meer van zijn dorp weg kan, men malkaar3 niet afspreken
of beraden kan - en men lijdelijk4 moet afwachten 't geen komen moet. Wat al angst
weer en bange verwachting in veel huizen! Eerst was er alleen spraak van werkelozen
die van 't comiteit onderstand kregen en die men dwingen zou te gaan werken voor
de Duits, - nu noemt men boerenzonen en welhebbende ambachtslieden die van hun
bezigheid getrokken worden en mee moeten met de bende. Getrouwde lieden en
huisvaders die vrouw en kinderen moeten achterlaten - en dat aan 't gat5 van de winter,
't onzekere in! Als het waar is 't geen men vertelt, zou dat de hatelijkste maatregel
zijn die tot hiertoe door de bezetter getroffen werd. Er komen weer soldaten op 't
dorp, maar hier in huis krijg ik er geen en vind het voortaan de moeite niet meer
waard te gaan zien wat er omgaat op de plaats.6

19 oktober 1916
't Nieuws wordt bevestigd van de lichting van de werklozen met 't bericht dat er in
Kortrijk bij de inlijving allerhande opstootjes gebeurden, dat de vrouwen hun mans
vergezellen, met hun kinderen mee, die de soldaten uitjouwen, waarop ze uiteen
gedreven worden met geweld. Een 1 500 mannen zijn in de kazerne opgesloten in
afwachting dat ze in kudden weggevoerd worden. Er wordt nergens een ander woord
gesproken

1
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6

eind januari 1916 werden alle burgers verplicht in het bezit te zijn van een identiteitskaart
met foto, eind juli 1916 moesten alle identiteitskaarten ingeleverd worden en vervangen door
nieuwe
maandag 24 augustus 1914 ging in een groot aantal Westvlaamse gemeenten de mannelijke
bevolking op de vlucht uit vrees voor de Uhlanen
malkaar: elkaar
lijdelijk: lijdzaam
't gat: de ingang, het begin
de plaats: het dorpsplein
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en de jonge mannen die voor een gebeurlijke lichting in aanmerking komen, staan
radeloos en weten niet wat aan te vangen.

23 oktober 1916
Troepen komen en vertrekken zonder dat ik er iets van gewaar word.

24 oktober 1916
Een gewichtige dag!
Geen school voor de kinderen. Het is onverwachts gekomen en zonder
voorafgaande verwittiging. Bij troepjes keren er kinders terug en roepen van ver naar
de anderen die nog in aantocht zijn, het blijde nieuws. Als ik vraag naar de reden
van die onverwachte congé1, krijg ik het uiteenlopendste bescheid: de enen beweren
dat de lokalen moeten vrij blijven voor soldaten die komen, - anderen zeggen dat de
meester zou geboet zijn als hij vandaag school houdt; eindelijk zijn er die als reden
opgeven: dat de Duitsers de hoogschool van Leuven weer recht hebben gezet2 en
vandaag de opening gevierd wordt. Nu gaat er een licht op: 't is inderdaad de opening
van de Gentse hogeschool vandaag en 't zal wel zijn dat de Duitsers om die
plechtigheid een geboden verlofdag opgelegd hebben in al de scholen van België.
In de avond komt het nieuws: dat de nieuwe rector van de nieuwe Vlaamse hogeschool
verleden nacht vermoord werd3! Heeft er een fanatieke franskillon een aanslag
gewaagd? Een slechte inzet voor zulk een veelbelovende zaak! We missen echter
alle bevestiging - en 't zal misschien wel van een akelige grappenmaker komen?!

25 oktober 1916
Een nog gewichtiger dag!
Om 8 uur moet al wie een fiets in bezit heeft dat ding komen aanbieden op de
plaats4. We worden al op een lange rij geplaatst, iedereen met zijn eigendom aan de
hand en een formulier met volgnummer. Het lijkt de voorbereiding tot een reusachtige

1
2
3
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congé: verlof
rechtzetten: opbouwen
onjuist
de plaats: het dorpsplein
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wedren. Eindelijk om 8 1/2 uur komt een Duitse soldaat de fietsen en fietsers in
oogschouw nemen, - hij wandelt langs de rij, onderzoekt of de volgnummers passen
met de tabel die hij in handen heeft, - en waar hij ergens een spiksplinternieuwe
machien ontwaart, tekent hij het briefje van de eigenaar met een ‘K’. Er zijn er echter
heel weinig van dat soort en veel meer modellen van voor de zondvloed, - men zou
denken dat men er een soort gefabriceerd heeft voor de gelegenheid, - om 10 uur is
alles afgelopen en iedereen mag zijn rijwiel weer op stal doen.
Vandaag ook worden de koeien een oorring aangepast en een komiteit van Duitsers
is daarom bij de boeren op ronde. Maar 't ergste komt achter. Vandaag is er ook
controle en deze keer om de mannen uit te kiezen die zullen gedwongen worden voor
de Duits te gaan werken. Onder het volk en op de plaats1 heerst er juist dezelfde
stemming gelijk we 't eertijds beleefd hebben toen de loting2 nog bestond: een
mengeling van hoop en vrees, - opwinding die gereed is uit te breken in hitsigheid
en gramschap. Sedert gisteravond wordt de burgemeester en de dokter lastig gevallen
om getuigschriften op te maken, met de hoop om door een of andere reden van ziekte
of werkstelligheid3 vrij te komen. Aan een werkman vraag ik: of hij ook een bewijs
heeft doen opmaken? - Wat voordeel, zegt hij, - als àl de werklozen met een briefje
afkomen, zal de Duits er dan geen enkele nemen, hier op de gemeente? - Dat is
tenminste een sceptieker die zijn lot wil ondergaan gelijk 't hem beschoren is. Om 4
uur komt de auto aangerold met 5 overheden, ze treden 't gemeentehuis binnen en
zo aanstonds begint het. Mannen komen met de armen in de lucht buiten gestormd
één voor één, - en 't is te zien, als ze een briefje in de hand hebben is 't een teken dat
ze eraan zijn en meemoeten, - de anderen, zonder briefje zijn vrij, - met de
ondervinding van het goede of slechte nummer bij de loting. Op dat briefje staat
gedrukt dat de houder er van zich zulke dag te begeven heeft op zulk een plaats om
ingelijfd te worden tot openbare werken - volgt een lijst van de voorwerpen die hij
zich aanschaffen moet en

1
2
3

de plaat1: het dorpsplein
vóór de wet van 14 december 1909 werden de militaire dienstplichtigen bij loting aangeduid
werkstelligheid: (officiële) opdracht
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mede hebben: Een regenmantel, twee paar waterdichte schoenen, lepel, vork, mes,
eten voor 2 dagen en... geld, - dat laatste is niet verplichtend!!! Heel de gemeente is
op de benen, elk is benieuwd te vernemen hoe 't met zijn volk zal aflopen. Moeders,
vrouwen en kinderen zijn 't ongeduldigst en maken meest misbaar. De mannen wie
't eigenlijk aan de lijve gaat, zien er onverschillig uit, - en telkens er een buitenkomt,
wordt hij omringd, ondervraagd en 't merendeel staan daar alsof 't hun niet schelen
kan, terwijl de vrouwen zich overgeven aan wanhopige droefheid, - ik heb tonelen
gezien van radeloos lijden van jonggehuwde vrouwen die 't opnemen alsof hun man
ter dood veroordeeld was en ze hun na 't afscheid nooit meer zullen weerzien. Uiterst
pijnlijke dingen die een felle indruk maken en zeker niet gauw vergeten worden.
Tegen de avond is 't afgelopen, - de overheden stappen in de auto, - Ik verwacht me
aan geschreeuw, gedrum, een opstoot, - of een uitbreken van woede, - maar niets,
geen woord, met een rauwe hoornstoot glijdt de auto vooruit en verdwijnt aan de
omdraai.1
Die Duitsers hebben hier - gelijk elders met schijnbare willekeur hun keus gedaan
op de lijst. Er zijn werkelozen bij en geen werkelozen, ondersteunden en
niet-ondersteunden. En dàt juist brengt de ontstemming bij onder de getroffenen.
Die ondersteund werden wijten het nu op de ondersteuning zelf - omdat het comiteit
- beweren zij - de lijst van de ondersteunden aan de Duits heeft afgeleverd! De
gekregen onderstand verwensen en vervloeken ze - en 't is de schuld van de
onderpastor die hun het geld van 't comiteit is komen opdringen! Bij anderen komt
de nijd erin omdat er zijn van hun soort die ook ondersteund werden en werkeloos
zijn en vrij gaan zonder reden! - Zij wijten het de secretaris en de burgemeester twee slachtoffers die 't ontgelden moeten met hun leven ...na de oorlog! - Deze die
geen behoeftigen zijn en toch moeten optrekken beweren dat het comiteit de lijst van
de werklozen niet heeft ingediend en ze had moeten indienen om zulk onrecht te
vermijden!
Zij zijn het echter met de anderen eens om te tempeesten en te vloeken op de heren
en de rijke boerenzonen die vrij gaan en die niet te goed zijn om gelijk2 de anderen
op te trekken!

1
2

omdraai: bocht
gelijk: zoals
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De klassenstrijd komt erin, en er wordt met zot geweld, veel flauwe praat verteld,
de gramschap boet1 men op de onderpastor, op de burgemeester en de secretaris op
de heren... maar geen enkele heb ik gehoord die de schuld legt waar het vasthoudt,
nl. op het Duits bestuur die de verordening uitvoert! Men wil het zoeken waar het
niet gelegen is, en men geen overmacht te duchten heeft!
Bij troepen2 zetten de mannen uit3, naar de herbergen en tot laat in de avond hoort
men luid wild gezang - juist gelijk op de lootdag4 in verleden tijd! - Stil in de huizen
is het verdriet verscholen en de angst om de bittere scheiding die als een
noodlottigheid beschouwd wordt.

26 oktober 1916
[Krantenknipsel]:
MECHELEN
La Belgique, van Brussel, schrijft: In een maalderij welke werkt voor rekening
van het. Mechelse Voedingskomiteit is een schandedaad aan 't licht gekomen. De
vervalsingen op grote schaal gepleegd, hebben het personeel in de gelegenheid gesteld
duizenden kilo aan het Nationaal Komiteit toebehorende witte bloem te verkopen.
Onder de benaming van ‘Hollandse bloem’ werden de leveringen aan bakkers en
pasteibakkers gedaan. Tegelijkertijd heeft het onderzoek de bewijzen geleverd dat
ook een hoeveelheid andere voedingswaren verdwenen, bestemd ter voeding van de
bevolking. Al de verdachten zijn aangehouden.
Hoe slecht het ook gaat en hoe hoog de nood ook stijgt, - zijn er nog altijd mensen
die de droevige moed hebben het ongeluk uit te buiten om hun gelddrift te voldoen
en niet aarzelen hun eigen medeburgers te vergiftigen als ze er maar zelf rijk door
worden.

30 oktober 1916
In de verordeningen krijgen we nu weer een lijst ‘hoogste prijzen’; het wekt echter
wel tot een ironische glimlach als
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boeten... op: boete opleggen, hier: keert zich tegen
troep: groep
uitzetten: vertrekken
lootdag: dag van de loting
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we daar bv. zien dat de eiers hoogstens aan 15 ctm. mogen verkocht worden, als men
er geen krijgen kan min dan 35 ctm. - en de suiker aan 90 ctm. de kilo moet gaan,
als er onder de 5 à 6 fr. geen te kopen is... Wat doet het eraan dat er 10.000 Mark
boete ligt op elke overtreding van die aard als de hogere prijs in de mode is gerocht
en de winkeliers niets afleveren willen eronder. 't Best is en blijft nog altijd 't geen
het boerinneke zegde: 't is goed dat wij zelf het meeste verstand gebruiken en onszelf
weten te helpen. Voor 't geen de suiker betreft bv. heeft de speurzin het weeral zover
gebracht dat men de hoogste prijzen zowel als de laagste, voor de Duits laat en men
zelf zijn suiker vervaardigt. Iedereen is er mede bezig. We wonen hier in de streek
waar de suikerbeet1 geplant wordt, - en waarom zou men het niet doen, daar 't zo
gemakkelijk is. Men wast de beetwortel, wrijft hem over een grove rasp, - kookt de
schavelingen2 in water tot de suiker erin opgelost is - laat het sap dan maar opkoken
tot men een dikke siroop3 bekomt, - en 't spel is gespeeld.

31 oktober 1916
Door regen en wind en hels tempeest komen de benden hier voorbij van Tiegem,
Kaster, e.a. gemeenten die vandaag te voet moeten optrekken naar Kortrijk. De
werkelozen! het gelijken een bende landverhuizers, - merendeels met geleende of
gekregen overjassen aan, wondere hoeden en vernagelde schoenen... De jongens zien
er moedig, of liever overmoedig uit als wilden ze 't noodlot trotseren dat op hen valt,
- velen onder hen zijn gewend de trek te doen naar Frankrijk4 waar ze in de oogst,
de beten1, suikerfabrieken, of steenovens gingen werken, met dit verschil dat het
toen uit vrije wil was en om 't groot geld te verdienen en dat ze wisten wààr ze
heengingen! Nu is 't gedwongen, door de vijand opgelegd die hun afscheidt van thuis
en de streek, om te gaan, geen een die weet wààr naartoe, - om te werken voor de
kost en aan 30 pf.5 daags. En toch maken ze er geen zwarigheid in - ze zijn amper
een uur tijd van huis weg en de bitterheid van het afscheid blijkt reeds vergeten.
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suikerbeet: suikerbiet
schaveling: schaafsel (van hout), hier: het geraspte
siroop: stroop
trek naar Frankrijk: jaarlijkse tocht voor de seizoenarbeid
pf.: pfennig
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Ze zijn in bende onder makkers van dezelfde aard - en dat maakt hen sterk. Een slaat
de trommel met twee stokken op een blikken ketel, een andere heeft een harmonica,
- een vaandel hebben ze niet durven meenemen. In 't voorbijgaan praat ik wat met
de mannen, maar 'k ondervind algauw dat ze geen opruiming1 tekort hebben. De enen
beweren dat ze naar Duitsland moeten, anderen naar Frankrijk, maar allen zijn om
't even vast besloten niet te tekenen en liever vrij te blijven met 30 pf.2 dagloon dan
zich te verbinden om à 4 Mark te werken!
Voorop aanmerken de voorwaarden
1e Vrije aangifte à 4 Mark
2e Gedwongen werk à 30 pf2 en de kost
Een uit de bende maakt mij luidop de bemerking: De Joden hebben Ons Heer
verkocht voor 30 zilveren penningen en de Duitsers verkopen ons voor 30 koperen
penningen!
Op de plaats verbroederen ze met de mannen van Ingooigem en onder 't zingen
van de Vlaamse Leeuw trekken ze in de richting van Vichte waar ze, aangedikt door
nieuwe groepen, over Deerlijk, Harelbeke, in Kortrijk zullen aankomen.
Door oorzaak van het hondenweer, zeker, is 't dat er geen vrouwen de stoet
vergezellen!...
't Is hartelijk triestig om aan te zien.
Te Harelbeke waar 700 werkelozen moesten optrekken, moet het afscheid ten
uiterste pijnlijk geweest zijn om aan te zien en tonelen plaats gehad hebben... vloeken,
verwensen, wenen en wanhopige gebaren - en een stoet van 100den vrouwen met
hun kinderen die de ongelukkigen vergezelden tot Kortrijk. Over de tonelen in de
kazerne waar de namen geschift worden en bij duizendtal, enige dagen verblijven,
vertelt men wondere tonelen, maar ik ben niet bevoegd om onderscheid te maken
tussen waarheid en uitvindsels en laat dan maar liefst de bijzonderheden onverlet.3

<november 1916>
1 november 1916
Te Vichte heeft een winkelier aan zijn venster een bordje gehangen waarop in krijt
geschreven staat het woordje ‘peterol’4 - het lijkt me ironisch bedoeld. De mensen
sparen nog
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opruiming: opwekking, aanmoediging
pf.: pfennig
onverlet: onaangeroerd, onbesproken
peterol: petroleum
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altijd het beetje smout van hun brood om 's avonds het wieltje te kunnen aansteken
en bij een schamel lichtje hun werk te doen.1

7 november 1916
Zondag zijn enige ‘werkelozen’ die om gezondheidsredenen ontslagen werden, uit
de kazerne te Kortrijk, naar hun dorp teruggekeerd en hebben er de mare2 meegebracht
dat hun makkers er zonder eten zitten en honger lijden. Zo aanstonds heeft dat over
de streek grote ontroering verwekt en maandag zijn de moeders, de broers en de
zusters opgetrokken met eten, - uit Heestert en Zwevegem heeft men de lading op
een wagen vervoerd. Het bijzondere van 't geval is: dat niettegenstaande de
verordening, al die mensen in Kortrijk gekomen zijn zonder aangehouden te worden
of geboet te zijn, - maar als ze daar aankwamen, vernamen ze dat de ‘werkelozen’
vertrokken waren. Elk volgens goeddunken hebben ze dan hun eetwaren aan de man
gebracht, uitgedeeld of verkocht. Ik hoor vertellen dat er veel Kortrijkzanen een 4
1/2 fr. betaald hebben voor een goed tarwebrood, - maar in al de broden staken er
briefjes. Ik heb er zulk een gezien waarop met onbeholpen hand geschreven stond:
‘Koeraje3 en niet tekenen! Alowies4!’
Tabak, zwijnsvlees e.a. - alles heeft zijn weg gevonden en de reizigers zijn
thuisgekeerd zonder verongemakt te worden5. Men hoort ten andere, overal van
‘werkelozen’ die 't werk ontvlucht zijn en van 10-12 uren ver zijn weergekeerd en
zich nu verdoken houden, enkelen werden aangehouden en weer weggebracht. 't
Geen deze jongens vertellen, verwekt de schrik en angst bij de bevolking. Het ergste
is dat de mannen ginder veel slagen krijgen en weinig eten en dat de bevolking waar
zij aankomen hen overal slecht gezind zijn en niemand eten of slaping geven willen,
omdat iedereen daar in de mening is dat ze te doen hebben met vrijwilligers die zich
aan de Duits verkocht hebben. Ik hoorde hier één vertellen dat het op grote borden
geschreven is op de wagens van de treinen waarmede ze vervoerd worden.
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De mensen... te doen: toegevoegd op een afzonderlijk briefje
de mare: het bericht
koeraje: goede moed
Alowies: Aloïs
verongemakt worden: lastig gevallen worden
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Een akelige toestand waarbij iedereen zich gelaten moet neerleggen - maar die
maatregel zal de haat tegen de geweldenaar nu bestendigen om er nooit meer uit te
gaan.

8 november 19161
15 november 1916
Onze fietsbanden worden ingeleverd en ingepakt volgens de voorschriften - in drie
plaatsen aaneengebonden en met een etiket voorzien waarop naam en volgnummer
van de eigenaar.

27 november 1916
Komen Huzaren op 't dorp - en over heel de streek weerom inkwartiering - alles
verloopt in stilte.

<december 1916>
1 december 1916
Wat een fatale dodendans onder de uitgeweken Belgen! Nu is dichter Emile Verhaeren
aan de beurt die door een stom toeval aan zijn dood komt2. Na een voordracht te
Rouen wil hij terugkeren naar Parijs, springt op een trein die in gang is en geraakt
onder de wielen! Zou hij het ooit gedacht hebben dat ‘La Flandere Sanglante’ zijn
zwanenzang zou zijn?

5 december 1916
[Krantenknipsel]:
OFFICIELE MEDEDELINGEN
(Duitse Melding.)
Berlijn, 4 december. - Uit het grote hoofdkwartier:
- Leger van generaal-veldmaarschalk Albrecht van Wurtemberg: In de Ieper- en
Wijtschate-bocht gingen in aansluiting met mijn-ontploffingen, Engelse patroeljes
tegen onze stellingen vooruit. Aan enkelen gelukte het, in de voorste graven te komen.
Zij werden in handgemeen overweldigd of teruggedreven.
1
2

niets genoteerd
Emile Verhaeren (1855-28 november 1916), beroemd franstalig Vlaams dichter
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gewone bezigheden te gaan of wat te praten over weer en wind, zonder er verder
acht op te geven. Toen ik deze namiddag, in Kortrijk zijnde, toevallig aan de ijzerweg1
moest blijven wachten omdat het bareel2 gesloten was, reden daar traagzaam voorbij
3 lange ambulancie-treinen3 en we zagen de gekwetsten gereekt4 in hun hangbedden
liggen uitkijken door de brede ramen, de pleegzusters en heelmeesters hun werk
doen... Ge kunt u niets aandoenlijkers uitdenken - het statig trage rijden van de trein,
die lange rij gekwetsten uitgestrekt als lijken, en het bleke gelaat naar buiten gekeerd,
nieuwsgierig uitkijkend. Op al die wezens ligt de ernst van het lijden en er is iets
vreemds in die ogen die de dood aanschouwd hebben. En daar rollen die wagens met
hun lijdende vracht in stilte verder. Wat een angst en leed, hoop en vertwijfeling
voeren ze mede!... Wat een tegenstelling met die andere treinen waar de opgewonden
manschappen in tegenovergestelde richting rijdend, hun overmoed uitschreeuwen
terwijl ze gaan naar 't onbekende van waar er weinig terugkeren. In het gaan en het
keren is er waarlijk veel verschil. Zo krijgen we hier nu en dan iets meer te zien van
de oorlog dan een lakonische ambtelijke mededeling en het doet goed dat men bij
zulk aanschouwen er weer eens dieper ingaat om de gruwel te voelen voor 't geen
waaraan we anders onverschillig zouden worden, zelfs terwijl het gebeurt.

5 december 1916
Hier vlakbij de deur zijn de Huzaren en Pioniers5 aan 't oefenen met handgranaten een deel, met een soort houten blokken, gooien naar elkaar, andere met waar schiettuig
dat geweldige ontploffingen verwekt - heel het huis dreunt ervan. Op de barm6 in de
natte klei zijn de soldaten loopgraven en onderaardse holen aan 't graven. Ware 't 2
jaar vroeger gebeurd, dan zou de hele bevolking vol onrust geweest zijn en 't ware
als een zeker voorteken beschouwd dat hier zou gevochten worden, - nu is men zover
gekomen dat geen mens er naar omziet. En nog veel ander dingen zijn we gewend
geworden - ik denk aan het drukkend gevoel dat ontstond omdat de Hol-
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ijzerweg: spoorweg
bareel: slagboom
ambulancie-trein: trein voor het vervoer van zieken en gewonden
gereekt: op rijen
pioniers: genietroepen
barm: berm
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landse grens versperd was en we ons ingesloten dachten als in muizenval - nu we
elk op zijn dorp versperd zijn en de grenzen zodanig ingekrompen - ondergaan we
zelfs die druk niet meer om1 geen weg te kunnen voor mogelijke vlucht bij ernstige
gebeurtenissen. Daaraan denkt of daarvoor vreest niemand meer, want de angst en
vrees hebben zich vastgezet op de verwachting van altijd nieuwe verordeningen die
nooddruft2 beperken en vrijheid inkorten. Nu bv. staan we voor de opeising van al
het koper, tin, enz. - en de oproeping van werkelozen...

7 december 1916
De troepen zijn vertrokken.

11 december 1916
Een drukke oorlogsweek en een gewichtige. De tarwe moet geleverd worden; de
zwijnen gebrandmerkt. Na de mensen, de peerden, de koeien komen de zwijnen nu
ook aan de beurt en krijgen een volgnummer gebrand in hun oor! dat dienen moet
als eenzelvigheidskaart3 en ‘reiseschein’!!! Een nieuwe controlelijst werd ingediend
waar alle manspersonen van 16 tot 45 jaar moeten verschijnen - om er waarschijnlijk
de werklozen uit op te pikken. Ik die meende van alles ontslagen te zijn mag me nu
ook gaan aangeven, daar ik op het randje er nog bijbehoor uit 't jaar 1871. Zo zie ik
ook nog kans te mogen optrekken! En nu komt het vredevoorstel van de Duitse keizer
- dat alleman in spanning houdt - de optimisten zien al de vrede voor Kerstmis!!!4

12 december 1916
Voor de eerste keer naar de controle geroepen. Met 't stellen van een handtekening
ben ik er voorlopig vanaf - wat er van komen zal, moeten we afwachten.
We zijn al zover aan de oorlog gewend dat er nu de 3 de Kerstmis nadert er zelfs
niet meer gesproken of getracht wordt om
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om: van
nooddruft: levensbehoefte
eenzelvigheidskaart: identiteitskaart
in opdracht van de Duitse keizer schreef kanselier Bethmann-Hollweg op 12 december 1916
aan de vertegenwoordigers van drie neutrale landen: de Verenigde Staten, Spanje en
Zwitserland om vredesonderhandelingen met de geallieerden voor te stellen, deze wezen het
voorstel af
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een wapenstilstand te bekomen op de dag dat het Pax hominibus verkondigd werd
voor de kristelijke wereld - de paus zal zeker de moed opgegeven hebben...1

15 december 1916
De verordening waarbij de overtollige herbergen gesloten werden blijkt weeral een
maatregel van halve dracht2; de ene achter de andere - bijzonderlijk - de verdachte
eerst, waar jong vrouwvolk is, krijgen weeral vergunning en het bordje ‘geslossen’
wordt weggenomen en het uithangbord - in 't nieuwe geschilderd, prijkt als een
uitdaging aan de gevel! De andere herbergiers voelen zich daardoor verongelijkt en
ik word er bijgeroepen op te stellen.3

20 december 1916
Het koper wordt opgeëist en moet vandaag ingeleverd worden. Een grote autobus
voert de vracht mede. Men hoort van niets anders dan van huiszoekingen, bijzonderlijk
bij kleine boertjes die een zak tarwe of een zwijntje in de kuip verborgen hebben. 't
Algemeen gevoelen is dat het meestal gebeurt waar de een de andere aanklaagt uit
afgunst de een van de andere. Grote klachten die de verschrikking verwekken, komen
van de opgeëiste werkelozen die... vergaan van de honger. Sedert enkele dagen wordt
er weer fel geschoten aan de IJzer.

21 december 1916
Er zijn te Avelgem een 25-tal Uhlanen4 aangekomen om patrouilledienst te doen op
de streek en het smokkelen te beletten. Die kerels gaan er zo hardhandig bij te werk
dat er niemand meer vrij is langs de baan en al wie geen paspo[o]rt kan tonen, aan
de boet geslagen wordt5. Het is nu voorgoed gedaan met het beetje vrijheid dat ons
nog overbleef. Ons kringetje waarin we nog bewegen konden en door de verordening
heen, van 't een naar 't andere dorp in gemeenschap konden blijven is nu nog eens
wat nader toegehaald. De ruiters

1
2
3
4
5

allusie op het stilzwijgen van het Vaticaan bij de Duitse vredesvoorstellen, in tegenstelling
tot zijn houding in 1914 en 1915
dracht: draagwijdte
om een verzoekschrift op te stellen?
Uhlanen: bereden troepen
aan de boet slaan: beboeten
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met lans en vaantjes rijden alle wegen af en waar ze een mens ontmoeten, gaan ze
hem te keer.

24 december 1916
Vandaag bij 't uitgaan van de hoogmis, worden al de uitgangen van de plaats1 afgezet
door Uhlanen en al wie naar huis wil moet controle ondergaan - 't meredeel houden
zich in de kerk of in de herbergen tot 't gevaar voorbij is - want wie van ons mensen
denkt er ook aan de ‘kaart’ op zak te hebben om ter misse te komen!!!

25 december 1916
Een natte kerstdag, - regen en stormwind. 't Zalig gevoel om warm en gezellig,
verdiept in een boek bij 't vuur te zitten. Ik was er nu juist zo goed mede in mijn
schik om hier vrij te mogen werken 's avonds tot laat in de nacht zelfs - aan mijn
Genoveva te werken! Nu wordt er ineens geklopt en daar is een Uhlaan om te zien
wat het licht betekent zo laat na 't sluitingsuur. De verordening luidt dat om 8 uur
alle licht moet uitgedoofd zijn... Ik tracht hem te overtuigen dat een ‘Schriftsteller’
's avonds en 's nachts toch moet werken, maar bij de kerel komt geen verhaal te pas.
‘Nicht raisonnieren! Wir machen die gesetze nicht!’ antwoordt hij kortaf - eist mijn
paspo[o]rt en eenzelvigheidskaart2 en leest een en ander van A tot B; en zo brutaal
mogelijk heet hij mij voortaan om 8 uur het licht uit te doen!
Ik zal wel zorgen, kerel, dat gij mijn licht van buiten niet meer gewaar wordt want om 8 uur slapen gaan als ik werk op de plank heb, daar valt niet aan te denken.
Op die Kerstdag wordt de dag en de nacht door geweldig geschoten.
In de kerk te morgen - Kerstmis - kreeg ik de indruk dat we weer in de tijd van de
eerste kristenen waren teruggekeerd - in de kerk zonder licht met die feestelijkheid
en al dat volk, zag het eruit als in de catacomben onder Diocletiaan. Een wonder is
't te noemen hoe dat - gezien alle geldwinning stil ligt en de nood aangroeit levensmiddelen zeldzaam en duur kosten - men nog niets merken kan van de armoede
op de mensen.

1
2

de plaats: het dorpsplein
eenzelvigheidskaart: identiteitskaart
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Preusheid1 en luxe duren voort en schamele lieden blijven in hun nette kleding en
niemand is er die op kloefen2 ter kerke komt.

26 december 1916
Nieuwe verordening: al de boeren en koehouders moeten de staf van de keern3
indragen en de ketelkeerns4 worden verzegeld - dit als een radicaal middel om al de
boter in te palmen en te beletten dat er nog iets achter blijve van melk. Gelijk in alle
dingen van die aard is het een strijd van aanval en verweer van weerkanten en zogauw
de verordening bekend is gaat de spitsvondigheid van de boeren aan 't werk om
middels te vinden en aan 't verbod te ontkomen. De Duitsers houden daarbij het
kortste eind en komen er meestal bedrogen uit! ‘Als ze denken dat we geen boter
maken kunnen zonder keernstaf3!’ zegde er mij een boerke... En ik heb het vandaag
zelf kunnen nagaan in een huis hier in 't gebuurte5. De vrouw zat hemelsgenadig6 aan
de leiband van de wieg te trekken en zong daarbij 't ene slaapliedje na 't andere; onder
de dekens warm toegeduffeld lag echter een bidon7 vol melk te klutsen en als de tijd
om was van 't wiegen, was de keern af, en men moest maar de boter afrapen!

zondag 31 december 1916
Van op de kerksteen8 wordt er afgeroepen dat al de tabak is aangeslagen en iedere
kweker, per huisgezin al de voorraad boven de 5 kilo moet afleveren. Het bericht
wordt door de menigte met een sceptische lach ontvangen. En ik besluit dat er weinig
tabak zal ingeleverd worden. Sedert we de Uhlanen - patrouilles op de streek hebben
is het verkeer nu heel en al opgehouden - over de hele omgeving is het zeldzaam als
men een mens kan ontwaren en langs de straat, buiten hier en daar een dorpeling,
zijn er geen voorbijgangers meer - de nieuwjaarwensers zullen 't moeten opgeven
en wachten met hun wensen tot het komend jaar - misschien zal het dan beter gaan.

1
2
3
4
3
5
6
7
8

preusheid: trots
kloefen: klompen
staf van de keern: pols in de karnton
ketelkeerns: karnketels?
staf van de keern: pols in de karnton
't gebuurte: de buurt
hemelsgenadig: uit alle macht of zonder ophouden
bidon: blikkenton
zie hoger onder 16 januari 1916
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En toch wordt er gesmokkeld meer dan ooit, - hele benden goed ingericht wachten
zelf de patrouillen en vluchten er tussen door met hun koopwaar - hele zwijnen brengt
men nog weg (niettegenstaande het volgnummer dat ze in 't oor gemerkt dragen!),
boter, eieren, aardappelen - gaan van hand tot hand over, naar Frankrijk. Elke
smokkelaar die gevat wordt, gaat als werkeloze op1 - en toch houdt het hun niet tegen
- de drift is er in gekomen en er zijn er die het ambt uitoefenen als wildstroperij voor
't genoegen om in 't gevaar te zijn.
Met de vrede zijn we zo ver gevorderd dat de bladen er nu een eigen rubriek op
nahouden onder de titel ‘vredesbemoeiïngen’! Wat zal het volgend jaar ons brengen?
Ik blijf maar aan mijn werk en laat de gebeurtenissen lopen...

<1917>
<januari 1917>
1 januari 1917
Gewone vredewensen!

3 januari 1917
Een wagen tabak wordt opgeladen en weggevoerd.
Er zijn 1.000 soldaten aangekondigd voor onze gemeente.
In Kortrijk is er veel beweging op straat en de Uhlanen rijden over en weer om
het volk uiteen te drijven. Er zijn werkelozen aangekondigd die terugkeren - en al
wie zijn volk verwacht is op de benen. Inderdaad er komen werkelozen binnen - ik
heb er gezien en gesproken - allen zijn in jammerlijke toestand - ziek of versuft!

5 januari 1917
Dertienavond2, of Driekoningen, en inderdaad de oorlog en de nijpende nood heeft
het oud feestgebruik niet kunnen afschaffen! Waar ik te velde voorbijga langs
kortwoonsten en boerderijtjes - tegen [de] avond, stoort3 de geur mij tegen van
gebakken vet - menige moeder heeft de schuddepanne4 of 't wafelijzer uitgehaald om

1
2
3
4

wordt als werkloze opgeëist om te gaan werken
dertiende avond na Kerstavond
storen: geuren
schuddepanne: pannekoekpan
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hetekoeken5 of wafels te bakken. Wat de mensen nu gedaan hebben om dat klutske6
bloem te verkrijgen kan men wel vatten7...

5
6
7

hetekoek: pannekoek
klutske: kleine hoeveelheid
vatten: begrijpen
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De eindeloze ellende die over de wereld heerst - het lijden van de menigte die worstelt
tegen de dood ginder over het eindeloze oorlogsveld (die verspreid zijn ginder over
het eindeloze oorlogsveld) - vervult al ons denken - En het onzekere van 't geen
onszelf te wachten staat - onze vrijheid zijn we beroofd - onze tong is gesnoerd, onze
voeten zitten in de klem - ons denken en doen ligt vast aan de schroeven die de
beweldiger ons aanlegt - al wat we bezitten is ons ontnomen - van ons koper maakt
men kartetsen, ons vee uit de stallen geroofd - boter en vlees ontnomen, de eieren
van eer1 ze al gelegd zijn - worden geteld en opgenomen (wij zelf dragen een
ordenummer - en houden ons gereed om als werkelozen weggevoerd en slafelijk
werk2 opgelegd te worden onder de knoet van de beweldiger als slaven, ons pijpke
tabak dat we zelf geplant hebben wordt door de vijand opgerookt en wat er nog
komen moet moeten we afwachten. Ik zit hier laat in de avond - alleen - de enig
wakende op heel de streek - en de Uhlanen die voorbijrijden speuren het verboden
lichtstraaltje niet dat spaarzaam naar buiten piept. Bij 't vuur voel ik mij weeldig en
bij 't glanzen van mijn lamp zit ik verdiept in geestesgemeenschap met de wijze Faust
in 't verleden, met Lamprecht3 in boven 't verleden en 't heden en de toekomst, met
Zarathustra4 boven 't heden en 't verleden en de toekomst verheven (ontheven).

12 januari 1917
Na middernacht neem ik Zarathustra4 en alles rondom over de hele wereld zinkt weg
en vergaat dat ik er zon, maan, al de sterren en ook de verschrikkingen van de oorlog
bij vergeten kan.

21 januari 1917
Al de notebomen moeten geleverd worden en op de tramstatie5 gebracht. Daar liggen
ze nu ook - de onschuldige slachtoffers van de oorlog die het sieraad uitmieken van
menige hof-

1
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eer: vooraleer
slafelijk werk: slavenwerk
Karl Lamprecht (1856-1915), Duitse historicus die de ‘cultuurhistorische methode’
ontwikkelde
Zarathustra of Zorvaster, oud-persisch moralist vooral bekend door het werk van Friedrich
Nietzsche (1844-1900) Also sprach Zarathustra, waarop Streuvels hier doelt
Zarathustra of Zorvaster, oud-persisch moralist vooral bekend door het werk van Friedrich
Nietzsche (1844-1900) Also sprach Zarathustra, waarop Streuvels hier doelt
tramstatie: tramhalte
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stede en kortwoonst. Ik merk echter dat het bol1 van de bomen zo kort is en ik denk
dat menige eigenaar een aantal stevige blokken zal overgehouden hebben om er
kloefen2 van te maken.

15 januari 1917
Het vredevuur is weeral op een sisser uitgelopen en de mensen moeten maar nieuw
geduld opdoen en berusten. Geruchten doen weer de ronde over een algemene aanval
voor de lente en meteen ontstaat weer de angst om 't vooruitzicht om te moeten
vluchten en alles te zien in stukken schieten.

22 januari 1917
De gemeente is zonder kolen. Eerst was het gebrek aan licht, nu is het gebrek aan
vuur - en 't wintert fel!

18 januari 1917
Te Harelbeke is een groot vliegplein3 aangelegd. De bomen langs de grote baan zijn
afgezaagd en grachten gevuld en heel het land effen gemaakt - de boeren moesten
zelf het werk uitvoeren.

19 januari 1917
Te Kortrijk zijn er nu fabrieken van galochen4 ontstaan - door de schaarste aan
schoenen die nu 75 à 100 fr. het paar kosten.

21 januari 1917
Verriest5 wordt uitgenodigd om over Vlaanderen te gaan spreken voor 30.000
krijgsgevangenen in Duitsland.

1
2
3
4
5

het bol: de stam
kloeven: klompen
vliegplein: vliegveld
galoche: overschoen, klomp
Hugo Verriest (1840-1922), rustend pastoor te Ingooigem
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23 januari 1917
De onrust om de weggevoerde werkelozen duurt voort - ik heb een aantal briefkaarten
gelezen die de ongelukkigen naar huis schrijven - allen vragen om eten - anderen
hebben door overeengekomen geheime tekenen te verstaan gegeven dat het heel
slecht is. De manier waarop ze dat te kennen geven is
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soms heel spitsvondig. Over 't algemeen gebruiken zij de naam van een gekende
bakker of slachter en zeggen dat ze hem niet te zien krijgen. Enkelen nemen het al
de lustige kant op en steken de draak met de soep. De onbeholpenheid van de stijl
waarin de gevoelens gesteld zijn verhoogt de tragiek - 't zijn meestal mannen die
nooit geschreven hebben - ze verhopen van U lieden hetzelfde als ze hun miserie
uiteengedaan hebben en een sluit zijn schrift met ‘Uwe groeten!’

<februari 1917>
1 februari 1917
De Uhlanen schijnen er een sport van te maken mensen te boeten1 en dat voor de
kleinzieligste reden: zet ge maar een voet buiten uwe gemeentegrenzen, zonder
paspo[o]rt, zet ge twee stappen buiten uw huis zonder uw naamkaart2 - overal waar
ze iemand kunnen pakken doen ze 't - het lijkt of ze wel een procent konden verdienen
van de ingebrachte boeten - en zeggen dat de maatregel eigenlijk ingesteld is alleen
om het smokkelen tegen te gaan. Zit ge op de tram, 't merendeel van de reizigers
gaan naar Kortrijk hun boete betalen! Het geldt stroomt van 't land weg en de som
loopt met de meeste willekeur voor gelijk welke kleine boete van 20 tot 50 Mark.
Boeten voor gebrek aan levering van hooi, stro enz., gaan van 500 tot 700 fr....
Is het nu lafhartigheid bij ons volk of overdreven vrees? 't is in elk geval pijnlijk
om zien hoe ze gereed zijn en gedwee om persoonlijk het geld te gaan dragen naar
't gerecht waar iedereen zonder verhaal, verweer, verhoor, onderzoek of beredeneerde
veroordeling de som mag gaan storten die op het briefje is aangegeven, zonder meer.
Van waar komt die lamme gewilligheid? en nergens geen speur van opstand of
koppigheid. Ik weet wonder wat er gebeuren zou als er niemand van al wie geboet1
werd, wilde omzien3, als iedereen zich liet afhalen4 en weigerde te betalen. Er zouden
in elk geval geen soldaten genoeg zijn om de dienst uit te voeren en 't gevang ware
ineens veel te klein!

1
2
1
3
4

boeten: beboeten
naamkaart: identiteitskaart
boeten: beboeten
wilde ernaar omzien
afhalen: opbrengen door de politie
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10 februari 1917
Bij groepjes van 10-20-30 komen de opgeëiste werkelozen terug uit Frankrijk1 - en
't geen ze vertellen over hun behandeling alginder gaat alle gedacht te buiten. Men
kan zich inbeelden welke vreugde, waar vader of zoon alzo2 ineens onverwachts
weer verschijnt!!! Maar daarentegen welk verdriet bij de gebuur waar vader of zoon
wegblijven - verergerd door 't geen men nu hoort vertellen over 't leven ginder... en
de honger!

15 februari 1917
En toch wordt er altijd maar voort gesmokkeld - hele benden ingericht doen een
geregelde dienst met alles wat eetwaren en koopwaar is en verdienen geld dat 't
schandalig is.

20 februari 1917
De Uhlanen zijn ineens vertrokken zonder dat iemand weet hoe of wat of door wie
de bewakingsdienst nu zal uitgevoerd worden. Intussen halen de mensen wat asem3
en maken er gebruik van om uit te zetten4 waar 't nood doet of de begeerte hen aanzet.

26 februari 1917
Een nieuwe maatregel - Nu elke inwoner zijn kaart heeft komt er nog een nieuwe
bepaling: ieder huis heeft nu zijn lijst met de opgave van alle huisgenoten - waar
aanwezige en afwezige moet op vermeld zijn; - komt er nu 's nachts bv. een soldaat
bij u binnen - al de inwoners moeten te voorschijn komen - en verder wordt er
rondgezocht of er niemand teveel [is] of ontbreekt volgens de lijst. We werden nog
nooit zo wel zorg gedregen dan nu en 't verergert - zodanig dat er een boertje in zijn
ongeduld uitriep onder 't volk aan de kerksteen5: ‘We zullen achterna6 nog moeten
gezeid zijn wanneer we ons broek mogen afsteken!’ Heel zeker wekt de
organisatiegeest van de Duitsers hier veel mistevredenheid - maar iedereen voegt er
zich in - uit nood - en de een neemt het op in kwaadheid waar de andere het met een
klucht en welgezind uitspeelt.

1
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6

zie hoger onder 16 october 1916
alzo: aldus
asem: adem
uit zetten: vertrekken, reizen
zie hoger onder 16 januari 1916
achterna: daarna
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25 februari 1917
De nood stijgt - en de eetwaren worden al zeldzamer. Nu is er hier de Volkssoep
ingericht - en in school krijgen de kinders een kop koffie met een smouterham1 in
de namiddag - uitstekende maatregelen - die veel nood zullen lenigen. ‘We gaan naar
't ergste, maar dan komt het einde en de beternis’, zeggen de mensen. Men stelt zijn
troost in de hoop en dat doet de mensen voortleven. Het allerergste voor 't ogenblik
is de nood aan kolen - al wie er zonder is kan er geen meer krijgen - een geluk dat
de felle koude wat geweken is, maar wat gaan de mensen uitrichten zonder
vuurmaaksel? De gemeentebesturen hebben last gegeven2 de bomen langs de
kalseiden3 te doen snoeien om alzo4 de mensen wat te gerieven5 van brandhout. Op
de trambaan zitten hele benden wijven en kinders die de kolen uit de asse zoeken...

<maart 1917>
3 maart 1917
[Krantenknipsel]:
Het Volk - 2 maart 1917
BEKENDMAKING
In de gemeente Oost-Rozebeke hebben zich de gevraagde inwoners, tot het
uitkiezen van de ziviel-arbeiders op 3 januari 1917 niet aangeboden; er werden enkel
drie, met geld betaalde plaatsvervangers gezonden. De onverrichterzake terugkerende
kommandobegeleiding werd bovendien door een volksmenigte op onbeschaamde
wijze door geroep en gejouw gesmaad.
Wegens die tegenstand, tegen de maatregelen van het Duits bestuur, is op bevel
van het Armee-opperkommando 4 aan de gemeente Oost-Rozebeke een boete
opgelegd als straf ten bedrage van DUIZEND MARK.
Dit wordt ter openbare kennis gebracht.
De Etappeninspekteur,
von SCHICKFUS,
generaal van de infanterie.
Welk soort mentaliteit moet het wel zijn om te eisen dat er burgers op een gemeente
zich gelasten zouden een lijst op te maken van werkelozen die zouden moeten
optrekken - nu bij-
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smouterham: boterham met smout
last geven: opdracht geven
kalseide: steenweg
alzo: aldus
gerieven: voorzien
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zonderlijk dat iedereen weet hoe men de mensen ginder behandelt?

6 maart 1917
De kolennood verergert. Op al de gemeenten is men de bomen aan 't snoeien om
brandhout te verschaffen aan de arme lieden. Als 't nog enige tijd aanhoudt zal 't
uitzicht van de streek een ander aanschijn krijgen, want men zal de bomen te keer
gaan en we zullen in ‘'t Blote’1 zitten - (de streek ontmantelen) - De trambaan wordt
nu à fond bewerkt - hele benden zitten er de asse te omwoelen en te zichten2 om er
't laatste brijzelke3 kolen uit te halen.

8 maart 1917
De lelijkheid van ons volk komt meer en meer te voorschijn. Aanklachten en
verklikking overal - en alwie mistevreden is of een vijand heeft schrijft een brief aan
de Duitse overheid en er volgt veroordeling, huiszoeking enz... Te Avelgem zijn een
bende van 50 soldaten huizen en hofsteden aan 't doorzoeken - in sommige plaatsen
3, 4 dagen lang - tot alles eruit wordt gehaald, aangeslegen en weggevoerd - ten
voordele van de vijand en ten nadele van ons eigen volk - 't is een teken van nood,
voorzeker, een strijd om aan eetwaar te komen - met al de ruwheid die de nood
meebrengt.

10 maart 1917
Vandaag was er een controle - vergadering uitgeroepen voor alle inwoners van 18
tot 35 jaar - mans- en vrouwspersonen - tot aanwerving van werkvolk voor
Wurtenberg. Dat er vrouwen opgeroepen worden verwekt een beroering onder de
bevolking en 't geval wordt erg besproken - te meer dat de opeising en de ellendige
staat waarin de weergekeerde opgeëisten terugkeerden algemene verschrikking
verspreid heeft. Op omliggende gemeenten heeft er zich geen enkel mens aangeboden
en de vrouwen vooral zijn besloten koppig thuis te blijven.
Men verwacht zich nu aan de gevolgen.

1
2
3

't Blote: het Veurne-Ambacht, ook meer algemeen: de Polders
zichten: ziften
brijzelke: beetje
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12 maart 1917
Al de drijfriemen en het koper in de fabrieken worden aangeslagen en moeten
ingeleverd worden. 't Geen een overwegend gevolg zal hebben voor de voortbrengst
na de oorlog - 2 jaar langer ongemak en nood. Het lijkt wel, en de mensen zien het
al meer in - een systematisch uitzuigen van 't land - 't ene na 't andere wordt opgeëist
en weggevoerd en 't zal achterna1 waar worden 't geen men al meer hoorde: de Duits
zal hier niet eer vertrekken tenzij hij alles opgegeten en weggevoerd heeft. Waar en
wanneer zullen onze fabrikanten hun drijfriemen en hun koper kunnen vervangen
om het werk aan te vatten na de oorlog.

15 maart 1917
Nieuwe huiszoekingen - er wordt voort gesmokkeld - alles stijgt nog in prijs en de
mensen kopen maar altijd voort. De teruggekeerde werkelozen vertellen hun
onmenselijke ellende die ze geleden hebben.
Zulk een ongelukkige zie ik staan te midden 't marktplein te Kortrijk beladen met
zijn deken en baalzaak2 - een troep jongens en nieuwsgierigen staan er rond om hem
aan te kijken en uit te vragen en omdat hij samenscholing verwekt wordt de
ongelukkige door een soldaat in de bak gedraaid3!

25 maart 1917
Nu is 't de prikdraad die aangeslegen wordt - met 't gebod erbij dat al wie er in
eigendom heeft, moet inleveren - d.w.z. dat de boeren hun werk mogen laten staan
- de draad waarmede hun weiden afgesloten zijn - losmaken, in rollen van 25 kilo
opwinden en op gestelde datum naar 't gemeentehuis brengen. Ik ben nieuwsgierig
of ze 't doen zullen.
De kolennood stijgt en het vriest altijd maar voort al is het al lente op de almanak.
En nu worden al de bomen ook al aangeslagen door 't Duits bestuur. Geen kolen dus
en geen hout.

1
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3

achterna: op de duur
baalzaak: (reis)zak uit grof linnen
in de bak draaien: in hechtenis nemen
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30 maart 1917
In de uchtend1 komen een bende soldaten op de gemeente - verdelen zich in groepjes
en beginnen een stelselmatige huiszoeking in al de boerenhoven. Ik krijg er hier twee
die de zolders doorsnuffelen zonder iets te vinden en in de kelder de wijn in beslag
nemen. Tegen de avond is 't dorp vol van de gevaarten2 en elk is aan 't vertellen hoe
't bij hen of bij de gebuurs afgelopen is. Er zijn jammerlijke gebeurtenissen - o.a. bij
geringe lieden waar men 't laatste stukje vlees en de enige voorraad tarwe gevonden
heeft - en die arme lieden zijn verplicht het aangeslagen goed zelf naar 't gemeentehuis
te brengen. Tegen de avond is de plaats3 vol - boeren en kortwoners4 die met hun
gespan of handwagens5 hun vrachtje brengen en de koer van 't gemeentehuis is
opgestapeld6.

31 maart 1917
De aangeslagen waren worden weggevoerd naar Kortrijk. In de namiddag komt mijn
huiszoeker met de mare7 dat mijn wijn vrijgegeven is - en de huiszoeking is aan gang
te Vichte. Als men 't alzo8 voortdoet - blijft er bij de mensen geen kruimeltje voorraad
meer over en als ‘'t Comiteit’ maar één keer faalt9 is 't hongersnood.

<april 1917>
1-10 april 1917
Huiszoekingen worden stelselmatig voortgezet op andere dorpen. Nieuwe opeisingen
van werkelozen - Grote onlusten te Anzegem - wederspannigheid van de bevolking
- de gemeente wordt gestraft.
Het rantsoen eetwaren uit het comiteit vermindert - en 't geen ons als tarwe verkocht
wordt is een mengsel fijngemalen rogge, maïs en gedroogde aardappelen. Gelukkig
deze die over een stevige maag beschikken.

15 april 1917
1
2
3
4
5
6
7
8
9

uchtend: morgen
gevaarte: gebeurtenis
de plaats: het dorpsplein
kortwoner: kleine pachter
handwagen: stootkar
opgestapeld: vol gestapeld
de mare: het bericht
alzo: aldus
falen: in gebreke blijven
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Duitse opperbevelhebber
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kwartier heeft ingericht op de Kluisberg. Verschillende mensen uit de streek beweren
hem gezien en herkend te hebben en de bedrijvigheid van troepen al die kant zou het
doen geloven. Al wat ik van hieruit bemerk - 't is dat de Kluisberg heel kaal geschoren
wordt dat er opene plekken komen in zijn blauwe mantel en dat de lijn die tegen de
horizont sedert eeuwen zijn vorm tekent - en die in ons gezichtspunt vergroeid was
- gewijzigd wordt - het is niet meer dezelfde Kluisberg - de oorlog zal dat onberoerlijk
stuk natuur ook al geschonden hebben.
Twee vrouwen op het land zijn bezig over de oorlog - volkssoep, duurte van
eetwaren, schaarsheid van levensmiddelen enz. - en als slot, zegt de ene:
- Maar hoor ze toch schieten, ginder!
- Geen horken1 naar, zegt de andere, 't moet toch met een effening2 komen!

<mei 1917>
15 mei 1917
We zijn nu zover gesteld dat, al wie naar de smid gaat - kolen en ijzer moet meedragen
- al wie naar de bakker gaat meel, gist en hout moet meedragen. Sommige prijzen
zijn ook merkweerdig en onze kleinkinderen zullen er later van spreken - tarwe wordt
hier verkocht in 't gebuurte3 2,50 fr. de kilo - 60 ctm de kilo voor 't leveren
(smokkelen) van aardappelen 1 fr. de kilo - peerdebonen 4,50 de kilo, vlees (niet te
krijgen tenzij het rantsoen elke week) - een stukje toiletzeep - 5 fr. - een paar schoenen
75 fr., wollen en andere stoffen - à la merci van de handelaar! en toch gaat het leven
voort alsof er niets gebeurde.

16 mei 1917
Wie heeft er ooit van zijn leven zulk een mei gezien en zulk een lente, - zo in plotse
overgang, een sprong van de winter in de zomer - ineens het weelderige groen over
de landouwen en de bloemen op de bomen en dat in zulke overvloed en zulke pracht!
Als er maar de oorlog niet was! - Weer voelen we het contrast van de grootste stilte
en de volledige rust waarin we hier ademen en 't bewustzijn van 't schrikkelijke dat
op enkele

1
2
3

horken: luisteren
met een effening komen: vereffend worden
't gebuurte: de buurt
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uren van hier gebeurende is - met de onzekerheid nog altijd dat het naar hier kan
overslaan en dat het ineens uit is met de onberoerde natuurpracht.

28 mei 1917
We dachten er zoëven nog aan, hoe gerust en afgezonderd we hier leefden op enkele
uren van 't front waar 't kanon voortdurend aan 't woeden is waarvan 't gerucht alleen
tot hier doordringt. En daar krijgen we 't nieuws dat er 4.000 vluchtelingen van de
Franse grens naar hier gebracht worden! Een achteruittocht van de Duitsers of de
voorbereiding tot een grootse actie?1 Zal het langgevreesde nu gebeuren en zullen
we op onze beurt nu eigenlijk deelnemen aan de algemene verschrikking? We wachten
het af.

29 mei 1917
Vroeg in de morgen is het over de steenweg een lange stoet van wagens - de boeren
van Kaster, Kerkhove en omstreken die naar Vichte de vluchtelingen moeten afhalen.
In de voormiddag komen ze reeds af. De wagens zijn volgeladen met allerhande
gepak en bovenop kisten, koffers, wiegen, kinderrijtuigen enz.... zitten de
vluchtelingen, meest vrouwen en kinderen en enige oude mannen en ziekelijke
jongelingen. 't Is wel het gekende type van de Franse grensbevolking, mager, zwart
en ellendig volk van fabriekwerkers in hun zwarte kleding, die er een akelige schijn
van deftigheid moet geven aan gehavende gezichten en ellendige gestalten. Er zijn
er die wenen, er zijn er die lachen, er zijn er die nieuwsgierig rondzien over de
onbekende streek, anderen die naar de grond staren en onverschillig voortstappen
nevens de wagens - 't is een uiterst pijnlijk schouwspel dat de keel grijpt met angstig
medelijden - bij 't gedacht dat die mensen nu bij2 de 3 jaar de ellende van het leven
bij 't front hebben doorstaan en nu, na al dat lijden, gedwongen, land en huis, have
en goed verlaten moeten om op het vreemde te gaan dompelen en uitbesteed te

1

2

in februari-maart 1917 trokken de Duitsers in Noord-Frankrijk zich terug over een afstand
van ongeveer 80 km om zich op de versterkte z.g. Hindenburg linie te vestigen, daarbij pasten
zij de tactiek van de ‘verschroeide aarde’ toe
bij: haast
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worden bij mensen die zelf met moeite genoeg levensmiddelen hebben om te bestaan.
De schildering van Goethes' vluchtelingen in Herman und Dorothea is er een lief
idylletje, bij 't geen we hier te zien krijgen - al gaat de uitwijking in de beste orde en
op Duitse methode - tot in de puntjes beschikt zodat elke gemeente zijn juist bepaalde
aantal vluchtelingen te herbergen krijgt.

29 mei 1917
Het dorp heeft een ander uitzicht gekregen; we beleven ineens iets mee van de
oorlogstoestand, - over de straat rijden nog altijd de boerenwagens geladen met
vluchtelingen en hun gepak. Op 't dorp is men druk in de weer om de mensen onder
dak te brengen - en het gaat niet gemakkelijk. De boeren zijn niet gereed om de
vreemdelingen op te nemen of steken ze als vee in schuren en stalling, - en de
vluchtelingen evenmin willen van de boeren niet weten. In de kom van 't dorp moet
er plaats overblijven voor troepen die verwacht worden - en toch ziet men zich
genoodzaakt het verbod te [overtreden]1 en de mensen toch bij de plaatsenaars2 te
besteden3. Wij, voor ons deel krijgen twee jonge knapen - uiterst goede en bescheiden
jongens die getuigen van een best verzorgde opvoeding. Een grote tegenslag voor
de betrekkingen tussen dorpelingen en vluchtelingen is dat er maar heel weinig zijn
die Vlaams kennen en men malkaar4 niet verstaat. 't Zijn voor5 't algemeen Walen en
Fransmans van Komen en Wervik6. We krijgen ook al gauw gelegenheid kennis te
maken met de heel bijzondere aard en karakter van dat grensvolk - dat voor groot
deel uit fabriekwerkers bestaat - hun ongelooflijke zorgeloosheid wordt bijzonder
opgemerkt. Ze wandelen bij groepjes over de straat - babbelen met luide en scherpe
stem, en er zijn er die al lust over hebben om te zingen - alle zorg laten ze aan ons
over!
Is 't niet verbazend voor mensen die zoëven huis en have

1
2
3
4
5
6

Streuvels laat het woord open
plaatsenaars: bewoners van het dorpsplein, van de kern van het dorp
besteden: uitbesteden, onderbrengen
malkaar: elkaar
voor: over
de Duitsers wisten dat er een Brits offensief opkomst was in de Ypres Salient. Op 27 mei
gaven zij het bevel tot evacuatie van de burgerbevolking van Komen en Wervik, deze moest
in 5 dagen voltooid zijn
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hebben moeten verlaten, die misschien voor maanden of jaren (?) aan 't dompelen1
zullen gaan, die niets meer bezitten en misschien nooit hun huis en stad zullen
weerzien - en overgelaten zijn aan de zorg van mensen die juist genoeg of te weinig
hebben voor hunzelf?... Die zorgeloosheid is hun geluk - en valt nog anders te
verklaren - 3 jaar hebben ze nu geleefd in de druk en de angst aan het front, - hebben
er al de miserie meegemaakt van de oorlog in de nabijheid gezien - hebben nu 3
dagen gedompeld1 na de verschrikking van een bommenregen met de angst van de
dood, - en nu komen ze hier uit hun vuil en morsig fabrieksteedje waar ze kort gehokt
zaten, in een streek als een paradijs met een zomerweer als een zegening en zien
geen soldaten meer en worden niets gewaar van de oorlog - wat een ontspanning
moet het zijn - alles beter dan 't geen ze beleefd hebben, - waarom zouden ze niet
zingen ook?

<juni 1917>
3 juni 1917
De vluchtelingen zijn allen geplaatst; de kom van het dorp moest vrij blijven voor
de soldaten maar daar heeft men niet kunnen naar zien, want de boeren willen er niet
van weten om herbergzaamheid te verlenen. Er zijn er die de mensen hun zwijnskot
hebben aangeboden, anderen een wagenkot of ledige peerdenstal en nog anderen die
(ze) maar brutaal weg de vluchtelingen van 't hof hebben gejaagd. Hun handelwijze
is over 't algemeen zo schandalig geweest dat de pastor en de onderpastor in de mis
deze morgen in hun sermoen hun verontweerdiging uitgesproken hebben en het nodig
vonden de schrikkelijke verdreigingen aan te halen van Christus tegen de
onbarmhertigen uitgesproken bij Mattheus XXV 42-45. Onder de toehoorders,
waaronder veel vluchtelingen, werd er gesnikt en het was waarlijk een pakkend
moment.

4 juni 1917
Een tragieke nacht. Geschut dat horen en zien erbij vergaat, in alle richtingen, met
bommen en een geronk van vliegers in de lucht als van een zwerm bijen.
In de dag vernemen wij dat er bommen gevallen zijn te Avelgem, te Kortrijk en
overal elders nog in de omstreken. Zal

1
1

dompelen: ronddwalen
dompelen: ronddwalen
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het nu voor goed beginnen? Wervik is ontruimd en Menen is beschoten. We mogen
ons dus in 't kort aan erger nieuws verwachten.

5 juni 1917
We krijgen weer soldaten op 't dorp.
Een nieuw soort manier van spioneren is in voege gekomen. Van achter 't front
worden ons in ballonnetjes duiven neergelaten met een serie vragen die de vinder in
te vullen heeft en daarna de duif weer laten vliegen.
Rond 1 uur 's middags komt een vlieger over 't dorp vaart naar Avelgem en laat
daar een paar bommen vallen. Rond 4 uur komt er weer een geruis in de lucht en
tellen wij er 8 die dezelfde richting ingaan en plots is het een gedonder van bommen
de een achter1 de andere. De slagen galmen met ronde ronk en weergalm tegen de
Kluisberg. Op verschillende plaatsen zien we wolken zwarte rook opgaan waar de
bommen gevallen zijn. Een paar uren blijven we in spannende onrust - misschien
zijn er ongelukken gebeurd en familieleden getroffen??? Alle slag veronderstellingen
worden gemaakt. Terwijl we staan zien naar de 8 vliegers die nu keerom maken en
in groep terug vliegen als ongeluksvogels die hun euveldaad volbracht hebben. Tegen
de avond eerst vernemen wij dat er te Avelgem in de meers op de ijzerenweg een
trein met munitie staat en daarop hadden de vliegers het gemunt. Er zijn gelukkiglijk
geen rampen te betreuren en de trein ook is niet getroffen. Die slagen hebben iets
gruwelijks in.
Heel de nacht door houdt het roffelvuur aan in de richting van Ieper.

6 juni 1917
Na weken en maanden soms van de volslegenste2 vereenzaming komt er al meteens
beroering. Vandaag zijn er soldaten in 't dorp gekomen en we liggen met een officier
ingekwartierd; - daarbij onze vluchtelingen en twee vrienden uit Kortrijk. In de avond
houden we elk zijn eigen gezelschap: de kinderen spelen met de vluchtelingen in de
hof; - wij zitten met de Kortrijkse vrienden buiten op de bank aan de voordeur en
een gezel-

1
2

achter: na
volslegenste: meest volslagen

Stijn Streuvels, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

622
schap officieren hebben wijn meegebracht en hebben plaats genomen achter in het
hoenderpark. Die nacht heb ik nog nooit zoveel verschillend volk te slapen gelegd
als hedennacht en niettemin goed en gerust geslapen. Het lijkt hier haast een hotel,
met dit verschil dat de klanten hun logies niet betalen en de waard er niet rijk zal
mede worden.

7 juni 1917
Deze morgen heel vroeg is onze officier reeds vertrokken. Dat is er nu een die hier
geslapen heeft en die ik niet eens heb gezien. Het roffelvuur houdt onafgebroken
aan.
De troepen zijn afgelost of andere komen erbij in elk geval is er voor de noen al
plaats besproken voor een andere officier. De mensen spreken van een algemene
aanval die de beslissing, en het einde van de oorlog zou meebrengen. Als 't maar
waar was deze keer. De soldaten nog meer dan de burgers laten hun mistevredenheid
horen en hun verlangen naar het einde. En het is waarlijk te begrijpen.
Gisteravond stonden we een uur lang in angstige verrukking te zien naar het
vuurwerk in het westen; vuurpijlen van alle kleuren stegen in de lucht; bij iedere
zware kanonslag gulpte de vlam als een weerlicht tussen de wolken, maar wel het
vreselijkste was de rode vuurgloed die nu en dan als een open oven heel 't geluchte
in vlam zette. Nu vernemen we dat die rode weerschijn 't gevolg is van een aantal
mijnen die de Engelsen te Komen hebben doen springen en een ware helse slachting
hebben verwekt1. Als het schouwspel van hier gezien, al zo ijselijk was, wat zal het
dan geweest zijn voor deze die er in zaten? De Wijtschate-bocht is daarmede ingedrukt
en we zijn zoveel nader het slagveld. De algemene vraag bij de mensen is: zullen we
hier ook moeten vluchten?

10 juni 1917
Ommegangzondag2, maar we worden er niets van gewaar; 't is een gewone zondag.
Nog iets dat de oorlog geëffend heeft

1

2

het betreft de inzet van het groot Brits offensief door het ontploffen van 19 dieptemijnen op
de lijn Mesen-Wijtschate, die de Duitse verdedigingslijn letterlijk in de lucht deden springen
(534.000 kg. springstof!)
ommegang: zie inleiding
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en uitgevaagd. St.-Antonius die anders bezocht werd door al de inwoners van de
streek staat nu verlaten en zijn beeld die prijkte in een ‘berg van licht’, heeft nu een
enkel schamel keerske! Geen kramen met speelgoeds voor de kinders en ook geen
koekebroodtaarten1, geen herberggang, geen bier! geen dronkaards en bijgevolg geen
gezang - geen bedevaarders...

18 juni 1917
In de ambtelijke mededelingen leest men wel over gevechten rond Ieper, Komen en
Waasten en Wijtschate, we horen voortdurend het kanon bulderen en 's avonds zien
we de mijnontploffingen in rode gloed heel 't westen klaren, maar 't leven gaat hier
voort zijn gang en zolang men stil te huis blijft, wordt men van de oorlog niet veel
gewaar. Tot men er weer eens uitspringt en ineens te zien krijgt wat er op de streek
gebeurt. Ik kreeg iets als een stoot tegen de borst toen ik vandaag naar Kortrijk trok.
Van Harelbeke voort is het al in drukke beweging: het vliegplein2 lijkt een kamp van
Barnum3; hele ploegen werkvolk zijn nieuwe ijzerwegen aan 't leggen en over het
veld staan verzaaid4, een aantal kleine vers gemetselde kotjes5 waar niemand de
betekenis van weet te geven. Dat alles doet de indruk dat we ten volle in een
nieuwaangelegde strijdlinie zitten. (Hele reken6 huizen worden afgebroken) Een boer
die rechtover mij op de tram dat vertoog7 aanschouwt, zegt met een zucht: ‘Ik meende
zowel dat we aan 't einde waren en het schijnt hier nog maar een begin.’ In de stad
zelf is 't nog altijd dezelfde koortsige beweging en drukte. Overal paraderen overheden
in alle slag uniform. Men zegt dat er zes generaals in stad zijn en een tweehonderd
officieren; - dat er een paar honderd huizen onteigend werden en geruimd8. En
inderdaad we merken wel de grote verandering; op de markt is er geen enkel groot
koffiehuis meer of 't is ingenomen voor militairen en 't is aan de burgers verboden
nog op de plankieren9 te gaan.

1
2
3

4
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6
7
8
9

een soort biscuittaart?
vliegplein: vliegveld
De Amerikaan Phincas Taylor Barnum (1810-1891) richtte in 1871 een groot rondreizend
circus op, dat vanaf 1890 ook het Europese continent bezocht, en o.a. in 1901 onze gewesten.
Met zijn 17 tenten, en zijn 67 spoorwegwagons had het een enorme indruk gemaakt op de
bevolking
verzaaid: verspreid
kotje: gebouwtje
reek: rij
vertoog: vertoon, spektakel
geruimd: ontruimd
plankier: stoep
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Er hangt iets boven Kortrijk dat ons vervreemdt van de stad waar we zo goed plegen
thuis te zijn en de inwoners vrezen 't ergste voor de onmiddellijke toekomst. Nu ook
verneem ik dat we zelf tot bij ons deel uitmaken van het operationsgebied1 en we
ons aan nieuwe verordeningen mogen verwachten die onze levenswijze moeten
veranderen. Als 't nog maar dat was en er niet ergers achterkwam!

19 juni 1917
De vluchtelingen zijn allen gehuisvest en het gaat er goed mee; - klachten hoort men
weinig. Ze werken wat mede bij de mensen waar zij inwonen, maar merendeel gaan
ze op wandel naar de omliggende dorpen om hun kennissen te bezoeken. Ze spreken
een afgrijselijk Frans en hun scherpe stemmen doen vreemd hier langs de eenzame
steenweg over de rustigheid van het landschap. Ze praten veel en luide en iets wonders
om nagaan en dat misschien de graad van hun geestesontwikkeling aanduidt van die
grensbevolking uit Noord-Frankrijk, - ik heb er nog geen enkele gezien die een
bewonderende blik geworpen heeft over het landschap dat hier aan onze woning juist
zijn pracht openspreidt; voor mensen die hier voor 't eerst komen en nooit anders
dan hun roetzwarte huizen en vuile stegen gezien hebben is het niet te begrijpen.
Doch zij schijnen aan alles onverschillig zelfs aan hun ongelukkige toestand, en van
een ongelooflijke lichtzinnigheid - de meisjes vooral denken enkel aan hun opschik
en aan flirten, is 't met geen jongen van hun streek dan maar met een Duitse soldaat...

20 juni 1917
In Kortrijk worden 7.000 werkelozen opgeëist, en ditmaal zijn het niet alleen
werkelozen maar mensen van de begoede burgerij en zelfs rijken. Over heel de streek
verwacht men hetzelfde en samengebracht met de laatste gebeurtenissen en het
bedrijvig leggen van nieuwe ijzerwegen, besluiten de mensen een mogelijke
achteruittocht van de Duitsers of een doorbraak van de Engelsen. De paniek komt
er in en te Vichte vind ik

1

Operationsgebiet: gevechtszone; Streuvels schrijft een mengeling van Duits en Nederlands
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mensen die hun goeds aan 't inpakken zijn en zich gereed maken om te vluchten.
Vandaag werden al de paspo[o]rten ingevraagd en we worden, zegt men, ingelijfd
bij het operatiegebied en alle weerbare mannen zullen weggebracht worden, - 't begin
van het einde... maar de angst is algemeen.

27 juni 1917
Hier op 't dorp gaan we een nieuwe oorlogsfase in: we maken een feitelijk deel van
het operationsgebied1 en krijgen een ortskommandantur! met al de andere
liefelijkheden die aan de nieuwe staat verbonden zijn. Onze kommandant wordt
heden verwacht en 't is reeds gekend waar hij zijn intrek nemen zal. Men is nu maar
benieuwd naar de eerste ontmoeting om te weten of 't een ‘beeste’ is ofwel ne
‘goeien’?! Alles hangt er van af.

<juli 1917>
5 juli 1917
De vluchtelingen moeten vertrekken. Het nieuws werd gister op 't dorp gebracht dat
ze vrijdagmorgen aan het station te Anzegem opgeladen worden en gevoerd naar...
't onbekende! Dat brengt een hele opschudding op de gemeente, niet alleen onder de
vluchtelingen, maar ook onder de inwoners. Het goeds moet ingepakt worden, alles
geschikt en de kennissen die op de omliggende dorpen gehuisvest zijn worden in
haast nog eens bezocht. Over 't algemeen nemen de vluchtelingen het tamelijk
onverschillig op; - ze zijn reeds aan zoveel gewend, - wat kan het hen nu nog schelen,
opnieuw, de drijf2 te herbeginnen. Anderen zien er eerder lustig uit en zijn tevreden
gelijk kinderen, met iets nieuws en een verandering. Anderen nog waren hier reeds
ingeburgerd, hadden zich vastgehecht en vriendschap gekregen, - deze zien met
weemoed het afscheid komen.
Hedenavond hebben we hier het huis vol volk. Onze vluchtelingen hebben hun
familie die in Avelgem gehuisvest waren en met hen vertrekken moeten, hier
vergaderd en we maken

1
2

zie hoger onder 18 juni 1917
drijf: weg waarlangs een schapenkudde mag grazen, hier: de dwaaltocht
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er een feestje van. Het is een prachtige zomeravond en met zang en muziek, sigaren
en wijn wordt de oorlog uit de gedachten geschakeld. Na middernacht eerst denken
we eraan te gaan slapen.

6 juli 1917
Heel vroeg al is er roering1 en gerucht in huis, - het gelijkt hier wel een hotel, waar
elk ongestoord zijn eigen wegen gaat en lustig een nieuwe zomerdag gaat inzetten.
Maar nu dat het eigenlijk op scheiden aankomt, verandert de stemming. Nu eerst
wordt men gewaar hoe men aan malkander2 gehecht is en het pijnlijk gevoel komt
met een prop in de keel bij 't gedacht aan het ellendig lot van die mensen die niets
meer bezitten dan 't geen ze aan hun lijf hebben en aan de hand meenemen kunnen,
- die hier nu een onderkomen gevonden hadden en een nieuwe thuis; en nu weer op
een vreemde, opnieuw [aan] het toeval overgeleverd worden en het onbekende in
moeten. Mensen van ons volk, die het niet méér verdiend hebben dan wij, en door
het noodlot geslagen zijn... We staan ervoor met een soort schaamtegevoel omdat
we de begunstigden zijn die, voorlopig toch, onze have en goed bewaren en gerust
in onze woning blijven. Het is alsof we onze eigen broers en zusters verlaten moeten
zonder te weten of we hen nog ooit zullen weerzien. Die mensen door het toeval op
onze baan geworpen, hebben ons hun eigen leed medegedeeld, en nog nooit (gelijk
nu) heb ik de lust gevoeld gelijk nu om duchtig uit te wenen, niet om eigen lijden
maar om het lijden van anderen. Portretten, foto's en zichtkaarten worden verwisseld3
en afspraak gemaakt om, in betere omstandigheden, na de oorlog???,... elkaar weer
te zien. Het pijnlijkst om aan te zien is het afscheid van de kinderen. Een paar knapen
hadden zich in de zes weken dat ze hier in huis gewoond hadden, zich zodanig met
onze kinderen bevriend en gemakkerd, - al die schone zomeravonden hadden zij
samen gespeeld en gerobbeld4, krieken5 geplukt, zijdeworms gekweekt en met duizend
dingen bezig geweest, dat ze hier heel ingegroeid waren alsof het voor altijd was en
aan scheiden nooit hebben gedacht, - en nu komt
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roering: beweging
malkander: elkaar
verwisselen: uitwisselen
robbelen: stoeien
kriek: (zure) kers
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het hen opeens overvallen als een ramp. De laatste stonde was onzeggelijk aandoenlijk
en er moest brutaal een einde aan gemaakt worden eens dat het gestelde uur verstreken
was.
Van de omliggende dorpen komen de wagens van de boeren reeds aangerold
volgeladen met pakken, koffers, en vrouwen en kinders, - de mannen stappen er te
voet achter. 't Is een vertoog1 gelijk ze hier aangekomen zijn maar veel aandoenlijker
omdat er nu bekende onder zijn die vertrekken moeten.
Tegen de noen is alles afgelopen en het dorp is weer in stilte, maar een stilte die
akeliger schijnt dan voortijds. In huis bijzonderlijk is het niet om uit te houden; - het
is iets als na een begrafenis en de gedachten volgen de karavaan van wagens naar
Anzegem en vandaar op de beestenwagens2, waar al die mensen nu opgepropt uit te
staren zitten, misschien dagen lang in de angstige verwachting waar men hen zal
doen uitstijgen3, en dan opnieuw het toeval afwachten bij wie of waar ze gehuisvest
worden, en daar het einde van de oorlog af te wachten en een ellendige winter
overbrengen4. Ik kan die knaap niet vergeten die bij 't afscheid zich op de lippen beet
en een uiterste kracht inspande om zich in te houden terwijl de tranen uit zijn ogen
spatten (Maurice) - zijn bedanking hem in de keel bleef steken - deernis met de jongen
die zwijgend zijn verdriet verkropt; en dan die wanhopige trek op zijn gelaat, toen
hij de laatste keer naar ons omzag om het afscheid toe te wuiven.
Heel de dag is het hier stil als in een sterfhuis en niemand die iets kan uitrichten;
- we lopen als verloren naar iets te zoeken en, uit eerlijke schaamte of menselijk
opzicht, durven we ‘het onderwerp’ niet aanroeren en we houden ons afgezonderd
om, in de eenzaamheid, de gedachten hun vrije loop te laten... en de tranen, ook.
De dagen die verleden zijn en de vorige avond bijzonderlijk, komen ons nu voor
als een heerlijkheid die voorbij is en waaraan we met weemoed terug denken. Hoeveel
meer en dieper zullen die dagen de weemoed brengen in de herinnering van deze die
vertrokken zijn! (En Dina, de kleine kleuter, van 15 maanden, waaraan onze inwoners
hier in huis zich 't meest
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vertoog: vertoon, spektakel
bedoeld worden de spoorwegwagons voor veevervoer
uitstijgen: afstappen
overbrengen: doorbrengen
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gehecht hadden en de onschuldige oorzaak is van veel verdriet, ('t meest verdriet
wekt) bij 't afscheid, blijft alleen ongevoelig en rammelt erdoor alsof er niets
gebeurde.) (Het prachtige zomerweer zelf helpt er niet aan de weemoed te doen
vergeten, integendeel.
Een wonderbare weemoed bevangt mij en nog nooit zo zuiver heb ik mede-lijden
gevoeld, als nu bij 't afscheid van die arme ellendigen die alles verloren hebben en
nu weer aan 't dompelen1 gaan zonder te weten wat de uitkomst zijn zal. Zij hebben
hier een rustpoos genoten - hun wee vergeten - de huiselijke vrede gevoeld en de
gezelligheid met lieden van hun aard - met tafel en bed - na die maanden van angst
in het hels rumoer van de bommenregen - en nu worden ze er weer ontrukt aan 't
geen waaraan zij zich gehecht hadden - en werpen zich in 't geen het noodlot hen
opnieuw beschoren houdt.

7 juli 1917
Gister werd er de bevolking bekend gemaakt dat er 30 mannen opgeëist werden om
voor de Duits te gaan werken. Slechts 4 zijn er die zich hebben aangemeld, - de
anderen zijn of blijven verdoken2. Soldaten zijn er op zoek achter, doch vruchteloos
- zij zijn niet te vinden. Vandaar onrust bij de bevolking, daar men vreest voor de
gevolgen.

8 juli 1917
Sedert de Komense vluchtelingen vertrokken zijn, voelen we ons hier nog zo eenzaam
en verlaten. Een man langs de straat is een hoge zeldzaamheid en rijtuigen zijn er in
't geheel niet meer. Het gevoel dat we nu volkomen ingesperd3 zitten doet er ook iets
aan: geen pasp[o]orten meer, alle verkeer van vreemdelingen heeft opgehouden en
de tram van Vichte op Kortrijk bestaat niet meer (is afgeschaft). Met die tram is er
weer iets verdwenen dat de oorlog nog dragelijk miek; - die tram was nog iets van
ons. Op de trein voelt zich niemand te huis en daarom wordt de trein ook maar in de
uiterste noodzakelijkheid gebruik; - op de tram echter ging het gezellig; men kon er
vrij spreken en er werd dan ook meestal duchtig
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dompelen: op de dool gaan, sukkelen
verdoken: ondergedoken, verschuild
contaminatie van het Duits einsperren: opsluiten
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uitgevallen tegen de Duitsers; de Duitse controleur die er de passen kwam nazien
werd er beschouwd als de vijand en menig grove kwinkslag werd hem
achternagezonden. De tram was ook onze enige overgebleven verbinding met de
stad, waarmede wij het nieuws gingen halen en kennissen en vrienden weervinden.
Nu zijn we afgesloten van de wereld en zien niemand meer. En om de afzondering
volledig te maken hebben we zelfs geen dagblad meer en nu loopt de oorlog aan ons
voorbij alsof hij in China gebeurde, - omtrent gelijk1 de tijd voorbijloopt voor iemand
die geen uurwerk zou hebben; - ik voel er me niet te slechter mede en kan te rustiger
arbeiden.

9 juli 1917
We worden verwittigd dat er morgen om 6 en half controle is voor alle manspersonen
van 16 jaar tot 45! Grote angst en onrust bij de mensen die van alles verwachten;
meestal wordt er geloofd dat men al het volk dat zich aanbiedt, zal mede nemen en
als arbeiders wegvoeren. Er wordt overal besproken wat men best doen zou: gaan
of thuisblijven en de meningen zweven tussen die twee uitersten. Er is nog iets
bijgekomen, namelijk dat het uitgelekt is: dat de burgemeester zelf (op bevel van de
kommandant) de lijst van de 30 opgeëisten heeft opgesteld en geleverd; anderen
noemen de schepen, de secretaris en zelfs de veldwachter; vandaar grote
ontevredenheid bij de betrokkenen, waaronder de zoon van de schepen en enige
boerenzonen! Haat en wraaklust lopen onder het volk.

10 juli 1917
Om 6 en half komen de mensen af. We worden in vier reken2 geplaatst voor de
kommandantur; pastor en onderpastor staan er ook gelijk gewone stervelingen.
Iemand uit de bende roept: ‘eerst waren het de koeien, nu zijn het de mensen’. Een
tiental soldaten houden er de orde in en één voor één volgens letter worden
binnengeroepen. Geen één van de opgeëisten die vluchtig3 zijn is verschenen. De
broers ervan worden gehouden en op de koer gesloten. Anders loopt alles rustig af
en geen anderen worden opgeëist, zodat de angst en vrees hier toch voorbarig geweest
zijn.
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gelijk: zoals
reken: rijen
vluchtig: voortvluchtig

Stijn Streuvels, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

630
We staan daar dus met een 500 volslegen1 mannen, waarbij de pastor, de onderpastor,
de dokter en de notaris zowel als de arme dopper2 en om er de vrees in te houden een
oude krabbe op kromme poten met een pinhelm op die snauwt en snatert alsof er...
zonder maar eens te denken dat er iemand onder de menigte is die zijn Duits niet
verstaat. Doe dat mannetje zijn grijze jas uit en zijn pinhelm af, hij zou nog geen
schooljongen bang maken en nu staat hij te schelden zonder reden of nood, want de
mensen houden zich alleen koes en in rang gelijk echte schooljongens. ‘Waar is der
vaderen fierheid nu gevaren?’ Niemand die opstand maakt of een beweging doet of
maar een woord te luide durft spreken... Zijn er onder ons die het als een vernedering
voelen hier op bevel te moeten verschijnen en te wachten staan om te weten of ze
niet gaan opgeëist worden om voor de vijand te gaan werken? Zijn er wiens bloed
kookt en het schaamterood op de wangen stijgt en de tranen in de ogen springen van
spijt? Rond mij hoor ik enkel uit de gesprekken: de angstige afwachting en de
onzekerheid om ‘gepakt’ te worden en het ongeduld om dat het afroepen zo traag
vordert en men hier die kostelijke tijd verliest, - want het is slijting3 overal. Verder
laten de mensen zich doen en 't is misschien 't verstandigst ook... Zou er in die houding
iets zijn misschien van de ‘esprit pratique’ die naar men zegt eigen is aan het...
Belgische ras? Het kan wel; - in alle geval kan men het ook onbewuste philosophie
noemen. Wat mij betreft, terwijl ik hier stond heb ik nooit als nu zo sterk in de mening
geweest dat, als er toch oorlog zijn moet, men het tenminste inrichten moet dat alle
weerbare mannen er deel moeten aan nemen. Want nu ondergaan wij door de
overweldiger het lot van krijgsgevangenen, zonder dat we ooit aan de oorlog [hebben
deelgenomen].

12 juli 1917
De opgeëisten die voortvluchtig zijn worden achternagezeten als de wolven en
effenaan4 er één uitgehaald wordt of zich aangeeft, leidt men hem in de poort van 't
gemeentehuis die voorlopig dient als gevangenis. In die poort gaat het er

1
2
3
4

volslegen: volwassen
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slijting: het uittrekken van het vlas
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anders lustig toe; de kerels zitten er te zingen en zottigheid te verrichten en de
inwoners brengen hen te eten.
Vandaag worden er bijgebracht van de omliggende gemeenten en daar zoëven
gingen er een bende van in de twintig voorbij uit Waarmaarde, tussen vier soldaten,
en zij zingen de Vlaamse Leeuw. Een ellendige manier om het Guldensporenfeest
te vieren.
En de grote wraakroep blijft gericht tegen de burgemeesters; - in de poort van 't
gemeentehuis is men een lied aan 't dichten waaruit ik een reek1 verstaan heb die
luidt: We zijn verkocht door een Judas.

13 juli 1917
Om 6 uur komen in bende, zingend de Vlaamse Leeuw, de opgeëiste jongens van
Tiegem en trekken hier voorbij naar Otegem.
Hier in 't gemeentehuis gaat de poort open van de peerden-stal en de gevangenen
komen op straat. Ze worden in rijen van vier geplaatst en uitgeleid door enige soldaten,
trekken zij ook op naar Otegem. Een lange schreeuw, met armgezwaai, is hun
afscheidsgroet aan de gemeente. Een boerenwagen is volgeladen met hun pakken.
Zusters en lieven2 doen de jongens uitgeleide, moeders en magen3 blijven alleen met
hun verdriet, staan wenen. En die er minst van al in weten4 zijn de opgeëisten zelf.
Een nieuw drama is afgespeeld en nieuwe slachtoffers van de oorlog wachten hun
lot af.

16 juli 1917
Met de Orts-kommandantur hebben we nu ook een gevang5 op de gemeente. Het is
een leegstaande huisje op de plaats dat met berdelen6 wanden is ingedeeld in cellen
en waar al de ‘misdadigers’ van de omliggende gemeenten, die vroeger naar Kortrijk
gesteken7 werden, nu hun boete zullen moeten afzitten. Maar 't gaat er toch heel
gemoedelijk toe met de gevangenen, ze zitten aan de vensters te kijken naar de
nieuwsgierigen en van alle kanten wordt hen eten en drinken gebracht.
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reek: rij, vers
lieven: verloofden
magen: verwanten
er in weten: er om geven
gevang: gevangenis
berdelen: uit planken samengesteld
gesteken: overgeplaatst
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Natuurlijk heeft het gevang1 de naam overgenomen van 't nieuwe Duitse gevang te
Kortrijk en het verlaten huizeke heet tegenwoordig: ‘de Cinema!’ Als het zo voort
gaat zal dat gevang1 niet zeer te ontzien zijn en ik verwacht dat al wie geboet2 wordt,
in plaats van zijn geld te dragen naar de Kommandantur, de boete zal gaan afzitten3.
Voor veel mensen had het gevang1 te Kortrijk nog iets afschrikkends maar hier gaat
het in familie en niemand zal er bang voor zijn daar enige dagen op de planken te
gaan slapen.

17 juli 1917
Onze Ortskommandant is vertrokken en we mogen er een nieuwe verwachten. Intussen
leven we in een republiek4.

19 juli 1917
We krijgen een Feldlazaret5 op de gemeente - een vijftigtal soldaten met wagens en
enige officieren. Dat zijn nu eigenlijk maar halve soldaten - (ze dragen geen wapens!)
en schijnen ook wat gemoedelijker dan andere. We hebben een officier in huis en al
wat we ervan vernemen is dat hij op zijn kamer de gitaar speelt.

20 juli 1917
Vanuit mijn venster zie ik een koornveld dat gepikt en gestuikt6 staat. Het eerste. En
ik kan mij verbeelden hoe de landse mensen naar dat ogenblik snakken om hun koorn
te kunnen te kere gaan7 en nadat ze heel de winter die akele mengeling te eten
gekregen hebben, verlangen om een snede van gezond, goed, versbakken tarwebrood.
Nu voorlopig toch zal hen dat niemand kunnen ontnemen. Alhoewel er van alles
verteld wordt voor de komende oogst: dat de Duitsers zelf zullen komen pikken en
dorsen... Maar nooit toch zullen zij het zo kunnen inrichten dat de voortbrenger er
het ‘zijne’ niet weet uit te halen.
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gevang: gevangenis
gevang: gevangenis
geboet: beboet
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gevang: gevangenis
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21 juli 1917
Is er wel ooit zulk een goddelijke zomer uitgekomen? De aarde geeft als een
vernieuwde1 koe, en dat zonder gemest te zijn. ‘Het weder, - de regen, de dauw en
de zoete lucht vervangen de mest’ zeggen de boeren. Ware er maar dat schromelijke
niet: dat de mensen als 't hunne niet mogen aanzien 't geen ze opdoen! Vandaag
kwam het bevel dat al het hooi moet ingeleverd worden! Dat is dus het begin van de
systematische uithongering - eerst voor de dieren en daarna voor de mensen.
De schone zoele zomeravonden brengen wij over2 buiten aan de gevel van waar
wij uitzien over heel de frontlijn in het westen. En alle avonden is het een nieuw
spektakel. Van hier hoog zien we de vuurpijlen de luchtsignalen als gouden sterren
opstijgen en in sprankels openregenen; en het weerlichten door de wolken bij elke
zware kanonslag. Het verwekt een vreemde indruk, dat hardnekkige volhouden van
menselijk geweld in het rustig kalme van de omgevende dingen.
Vanavond merken we voor 't eerst de kabelvaste ballons - de Zwijnen - die over
heel het front in gelijke afstand uithangen en vuurtekens zenden naar elkaar. We
tellen er zo een twintig. Voor 't eerst ook is er een heel nieuw soort geschut aan gang,
- veel geweldiger, - dichterbij? - met zware galm, zodat al de deuren van het huis
dreunen bij elke slag. En terwijl dat verwoede geschut de lucht doortrommelt, zit
onze officier op zijn kamer met zijn gitaar bezig en onze jongens hebben aan de
kleine Dina3 (een meisje van 15 maanden, die haar eerste ongerief van klanken
uitstamelt) en nu is ze zo ver dat ze bij elke zware slag, herhaalt met gemoedelijke
vastberadenheid: Hupla! (dat hebben de anderen haar geleerd). Ga nu maar die dingen
vertellen aan iemand die dees tijden niet heeft medegeleefd!
Het oorlogsmonster nadert en toch gaat het leven zijn gang tot in de minste kleine
nietigheden en van de dreigende tekens ziet of voelt men zelfs de tragiek niet meer.
bv. In de laatste tijd zorgt iedereen voor koffers; niemand gelooft ooit te moeten
vluchten of dat er iets zal gebeuren hier op de streek, - spreek
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het maar uit en ge zult de strategieke redens horen die de mogelijkheid van zoiets
weerleggen, - en toch doet iedereen koffers maken, - twee, drie en vier ineens soms
en men ziet de timmermans1 ermede voorbij rijden op hun kordewagen2 - het lijken
zwarte doodkisten - en waar men zo iemand ontmoet of waar er zulk een kist
binnengebracht wordt, wekt dat geen ontsteltenis of schrik, maar er valt integendeel
wel een lustige spreuk! Dat zijn inkonsekwente voorzorgsmaatregelen...

22 juli 1917
Sedert de nieuwe vliegpleinen3 ingericht zijn te Harelbeke, te Heule en te Waregem
komen de vliegers4 hier nu oefeningen maken een honderd meters boven ons hoofd.
Die dingen lijken van zo dicht gezien op vervaarlijke ongeluksvogels.

<augustus 1917>
5 augustus 1917
Van den uchtend5 vroeg moeten onze soldaten optrekken6; ze gaan naar Marke; maar ze zijn nog niet weg als er al andere in de plaats komen; - we krijgen nu het
Feldlazaret dat van Marke komt in verwisseling. Van 5 uur 's morgens terwijl onze
officier nog op zijn kamer is, komt zijn plaatsvervanger al zijn nieuw kwartier bezien.
Heel de dag is er gereden op de straatweg en wat er al op die wagens te zien ligt gaat
alle inbeelding te buiten, - het lijkt ten schoonsten gezeid: een plundertocht: dingen
die gestolen zijn uit de ontruimde dorpen, maar dingen die men niet denken kan
waarvoor ze in 't leger kunnen van pas komen en of ze wel 't meevoeren weerd zijn.

6 augustus 1917
Vandaag komt hier een familie aan van de schoolmeester met twee volle wagens,
uit Ledegem. Een teken dat het ginder niet meer pluis is.
Het wordt al waarschijnlijker dat de ‘vloed’ naar hier overslaat en er van ons
schone Vlaanderen, na de bevrijding, niets meer overschiet.
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timmermans: schrijnwerkers
kordewagen: kruiwagen
vliegplein: vliegveld
vlieger: vliegtuig
uchtend: morgen
op 31 juli hadden de Britten de reeks van offensieven ingezet, in de Ypres Salient, die tot 20
november 1917 zouden duren en een terreinwinst van maximum 8 kilometer opleveren
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8 augustus 1917
Na drie maanden recluzie1 heb ik weer een gat gevonden2 om eruit te vliegen, - nl.:
ik heb mij afgevaardige laten benoemen van de plaatselijke bevoorradings-commissie3
en kan alzo4 weer in Kortrijk geraken.
Het is als men in oorlogstijd een streek in lang niet meer gezien heeft dat de
verandering bijzonder opvalt. En het wondere gevoel, na de opgeslotenheid om er
weer eens vrij uit te komen. De reis naar Kortrijk gaat nu te voet of met de trein. Hoe
ziet er dat station van Vichte nu uit! En wat moet men al niet ondervinden om de
weg te weten in al die nieuwe verordeningen eer men een reiskaartje bekomt en op
de trein geraakt! 't Eerste is: dat we heden morgen drie kwart uur vertraging krijgen;
te Stasegem5 zie ik voor 't eerst een ‘zwijn’ ofte kabelballon van heel dichtbij. Over
heel de baan zijn grote werkingen6 aan gang: nieuwe sporen gelegd en telegraafdraden
gespannen - zodat de streek er onkennelijk door geworden is.
Kortrijk zelf ziet er nog meer vervallen uit en verarmoed, alhoewel er danig veel
beweging is bijzonderlijk van auto's en autobussen die een razend gedruis maken.
Alles wat men er nog kopen kan is onzeggelijk duur...

10 augustus 1917
Het trommelvuur is weer aan gang en een nieuwe aanval in verwachting. Zal het
deze keer tot een doorbraak komen?

11 augustus 1917
De boeren zijn neerstig aan het pikken, maar of ze er met veel hart aanzitten kan men
niet nagaan. Hoe moet het hun gesteld zijn bij 't gedacht: dat 't geen ze inoogsten
niet hun eigendom is en ze er zelfs hun behoefte niet van houden mogen...
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recluzie: afzondering
een gat vinden: een middel vinden
het Hulp- en Voedingscomité. Hij zal ontslag nemen op 30 mei 1918, zie verder
alzo: aldus
wijk van Harelbeke
werkingen: werken
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12 augustus 1917
Vandaag worden op de kerksteen1 de schoerbanden2 opgeëist!!! en opnieuw jacht
gemaakt op het koper.

15 augustus 1917
Anders de drukste dag van het ganse jaar is nu de stilste en over heel de streek valt
niets te bespeuren. Kortrijk heeft het in de laatste dagen fel te lijden gehad van de
bommen. Over heel de stad werden zij ‘gezaaid’ en er zijn verscheidene huizen
ingeslagen en veel burgers gedood. De schrik heerst onder de bevolking, zover dat
men tevreden is als het regent om dan tenminste enige gerustheid te hebben. Men
slaapt over 't algemeen in de kelder. Als men erin is, schijnt het gevaar niet zo
dreigend. In de avond echter ben ik in de gelegenheid een aanval van dichtbij gade
te slaan. Van uit ons venster zien wij een aanval boven Lendelede. De lucht zit vol
zoeklichten die alle richtingen doorkruisen. De vliegers ronken als een zwerm
reuzenbijen. Er wordt uit alle plaatsen geschoten en samen met de vallende bommen,
maakt het een infernaal gerucht. Dat doet denken aan het vergaan van de wereld.
Daarop gaan we te bed alsof er verder niets meer te vrezen ware...
Tegen den lichtend3 echter word ik gewekt door hetzelfde verschrikkelijk geraas
waarbovenuit de noodklok klept. Voor 't eerst kan ik ondervinden wat doodsgevaar
eigenlijk bijbrengt van physieke4 gevoelens. Alle stonde kon het dak boven mijn
hoofd openscheuren en een bom neerkomen, - men weet het dreigend gevaar boven
de stad, - waar en op wie zal het treffen? Dat gevoel bracht bij mij een soort
verlamming teweeg en terwijl ik vrouw en kinderen van mijn gastheer hoorde naar
de kelder vluchten, bleef ik roerloos liggen met 't gedacht: als ik het vangen moet,
wel hier zo goed dan elders! Het waren in elk geval geen aangename stonden en het
brengt een deugddoende ontlasting als het hels gerucht ophoudt en het gevaar geweken
is.

16 augustus 1917
Vandaag duren de aanvallen op Kortrijk voort en dat met
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zie hoger onder 16 januari 1916
schoerbanden: lederen schouderbanden, draagzeel
uchtend: morgen
physieke: fysische
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een razernij die onbegrijpelijk is. Verschillende huizen worden ten gronde afgeslagen1
en de mensen tot in hun kelders gedood... Leg die handeling uit wie kan... Maar het
gevoel van vaderlandsliefde wordt er fel door aangetast. Men zegt dat het jonge
Amerikanen zijn die er een soort sport van maken om Kortrijk met bommen te komen
bestrooien.
Het zal wel niemand verwonderen dat men met bekwame spoed het ongastvrije
oord verlaat en men zich veiliger voelt op de buiten en veel stadsmensen uitzien om
ergens te lande een schuilplaats te vinden.

17 augustus 1917
Een nieuw vliegplein2 wordt aangelegd te Kaster. Het trommelvuur houdt aan en het
wondere, 't is 't geen men uit de ambtelijke mededelingen te weten komt! De Engelsen
hebben bekomen 't geen zij beoogden, dus zegepraal en de Duitsen hebben de aanval
tegengehouden en zij ook roepen zegepraal; en zo zijn beide partijen tevreden,
uitgenomen de duizenden slachtoffers die van weerkanten vallen... En zo blijven de
kansen op een uitkomst of op het einde even ver en de winter nadert...
Bij de laatste opeising van werkelozen hebben elf mannen geweigerd op te trekken
en houden zich verscholen. Men verwachtte reeds lang dat de gemeente zou gestraft
worden en er gijzelaars moeten optrekken gelijk het op andere gemeenten gebeurd
is. Nu om 4 uur word ik naar de Kommandantur geroepen, - vinde daar de heer
onderpastor, en de ortskommandant maakt ons bekend dat wij als gijzelaars genomen
zijn en in 't gevang3 moeten tot de opgeëisten zich zullen aanmelden. Bij ons is er
een vrouw van in de 60 jaar die er zit omdat haar zoon weigert op te komen de vrouw
houdt zich kranig en verklaart bij elke gelegenheid dat haar zoon niet mag komen...
De eerste gevoelens bij de opsluiting zijn nog al nieuw, maar ik tracht alle
beschouwingen van kant te laten en heb Hamlet medegenomen waarin ik aanstonds
aan 't lezen ga. Dat doet het best de eigen gevoelens vergeten. Tegen de avond krijgen
wij het eerste bezoek: - vrouw en kinders en een aantal vrien-
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afgeslagen: afgebroken
vliegplein: vliegveld
gevang: gevangenis
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den en kennissen. Het gaat hier in familie en onze bewakers zijn van een voorbeeldige
toegevendheid. Meisjes komen met bezems en boenen onze cellen uit met stromen
water. Alle mogelijk gerief wordt ons gebracht zodat tegen we slapen moeten onze
twee vierkante meter ruimte vol gepropt zijn met al het nodige. Toch overvalt de
weemoed met de avond en in de nacht komen alle slag droefgeestige gedachten.
Gevangen zitten is een wrede straf en ik benijd straatkinderen die vrij aan 't spelen
zijn onder mijn venster. Hoe kostelijk is het stukje blauwe lucht dat ik van hieruit te
zien krijg? 't Geen mij meest tegensteekt is het gebrek aan ruimte, dat men zich niet
eens uitstrekken kan... Andere gewaarwordingen behoud ik voor later. De enige
afwisseling 't zijn de eetmalen: 's morgens, 's noens en 's avonds dat we bezoek krijgen
en samen een uur mogen overbrengen in gemeenschap... Maar de tijd schijnt lang
en het lastige 't is de onzekerheid hoe lang het wel duren zal, want dat er één enkele
werkeloze zal opkomen omdat wij hier opgesloten zitten, daar hoeven we niet eens
aan te denken. Tegen avond (7 uur) word ik naar de kommandantur geroepen en
vrijgelaten!1 De onderpastor wordt in de pastorij ondergebracht waar hij voorlopig
nog vast moet blijven. Ik beleef het contrast en besef nu de waarde van de vrijheid.
We trekken zegevierend naar huis en ik bezie al de dingen in de omgeving alsof ik
ze in jaren niet gezien had. En ik hoef niet te zeggen dat ik goed geslapen heb...2

19 augustus 1917
Blijde gevoel van vrijheid en het vrije beschikken over alle handelingen.
De gemeente wordt gestraft: alle herbergen zijn gesloten en om 4 uur mag niemand
meer uit zijn huis. De streek ziet erdoods uit.

20 augustus 1917
Behoefte om te wandelen en te bewegen.

1
2

na tussenkomst van vrienden bij de Duitse overheid
losse nota: ‘Erst im Gefangnisse fuhlt man den Wert der Freiheit. - Heine. (gevangenis impressie)’
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26 augustus 1917
De gemeente wordt gesloten om 4 uur. Vroeger zag het er al eenzaam en verlaten
uit, maar nu is het niet levenlozer in de Sahara... we zien noch mens noch beest.
Verder alle slag nieuwe opeisingen, zodat we achterna1 nog enkel de kleren aan
ons lijf zullen mogen behouden.

30 augustus 1917
Opeens komt er erger nieuws: al de klokken zijn aangeslagen en moeten morgen
geleverd worden. Geen klokkenklank meer op de streek en de klokjes van de
boerenhoven zelfs zullen de schofturen2 niet meer aankondigen... het zal voortaan
stil worden over het land....

31 augustus 1917
In veel gemeenten waren de klokken reeds neergelaten uit de toren. Te Tiegem o.a.
heeft men de stenen vaute3 moeten openkappen om er de klokken door te laten
zinken... en nu komt een tegenbevel dat de klokken... voorlopig (!) mogen blijven
hangen!4

<september 1917>
2 september 1917
Om 2 uur moet iedereen binnen zijn vandaag en de onderpastor blijft in hechtenis.

9 september 1917
Weer een zondag in straf gelijk de schoolkinderen: niemand buitenkijken. De
onderpastor zit nog altijd in de pastorie opgesloten. Maar nu is er een tingel tangel5
bijgekomen en we staan voor dat gekke contrast: de stilte en de verlatenheid van een
uitgestorven parochie en daarin de muziek van een draaiorgel in een herberg waar
de soldaten met enige lichtekooien (op wie de straf van het binnenzijn niet slaat) aan
't dansen zijn.
1
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achterna: daarna
schofturen: uren om te schoffen of schaffen
vaute: gewelf
na hevig protest van de kerkelijke overheid
tingel tangel: draaiorgel, straatorgel
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13 september 1917
Op 't onverwachts controle voor al de manspersonen tot 60 jaar. Ze komen goed op.

14 september 1917
De onderpastor wordt losgelaten en de straf aan de gemeente ontheven1. We ademen
weer. En zondag mogen we weer wandelen gaan. Bij dit nieuws vergeten we bijna
de aanval en het trommelvuur hier in de buurt, het bommen gooien op Kortrijk en
de schaarsheid van het eten.
Deze week werden er opnieuw 60 werklieden opgeëist die moeten werken te
Rollegem. Ze vertrekken alle dagen om 4 uur 's morgens en komen om 5 uur 's avonds
terug. Doen2 alzo3 dagelijks van 5 tot 7 uur wegs af te leggen om de overige uren te
werken aan ijzerwegen enz...

20 september 1917
De oorlog gaat zijn gang terwijl de mensen gespannen te wachten zitten naar het
vredenieuws dat van Rome komen moet... gelijk de klokken met Pasen! ‘Als 't maar
voor de winter gebeurt!’ De aanvallen in 't westen zijn voor ons de grote dreiging
van alle soort rampen en wonder is 't de menselijke natuur na te gaan in zulke
omstandigheden: Nu dat men alle dagen verwachten mag dat de stormvloed met het
trommel-vuur tot hier doorbreekt en hier alles overweldigt, zodat heel de bevolking
op de vlucht gedreven wordt en men alles verlaten moet, blijven de mensen aan hun
kleine en grote bezigheden en hun levensgang blijft uiterlijk dezelfde alsof er niets
te vrezen ware.

21 september 1917
Troepen gaan en komen op 't dorp zonder men er nog acht op geeft. Voor 't ogenblik
zijn er drie verschillende soorten ingekwartierd. En men weet niet meer wie men in
huis heeft om te vernachten, zozeer volgen de enen de anderen op.

22 september 1917
Al wie nog deel maakt van een voedings- of steuncomiteit
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ontheven: opgeheven
doen: hebben
alzo: aldus
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krijgt alleen nog een paspo[o]rt om naar Kortrijk te gaan. Heel weinig andere
uitzonderingen. Maar men is er niet meer op gesteld ook om de stad te bezoeken en
wie er niet dringend nodig is blijft liever thuis. Vooreerst moet men er te voet naartoe
of met de trein en het ene heeft zijn ongemakken en het andere zijn gevaar... Eerst1
als men met de trein naar Kortrijk reist ziet men hoe diep en ten volle we in de ‘Krieg’
gewikkeld zitten. Honderden civiel-arbeiders2 werken overal aan de sporen; heel de
streek wordt onder te boven gekeerd door grote werkingen3. Maar de stad zelf heeft
het gewoon uitzicht verloren. Als men het niet stilaan had zien veranderen, zou men
van schrik gaan lopen. De puinen van de verwoeste huizen groeien telkens aan bij
elke nieuwe bommenaanval en de militaire drukte heeft heel het civiele leven
overmeesterd. Wat een gewoel en rijden van gedruismakende auto vrachtwagens,
auto's, motoren en andere voertuigen tot verhuiswagens toe die denken doen aan een
algemene uitwijking van de bewoners. Wat een drukte vooral van schepen op de
Leie en ophoping van kiezel, zand en stenen op de kaaien. Gebrijzelde vensters4
overal en glasscherven in de straten; uitverkochte winkels en gemilitariseerde hotels
en café's... Grote borden met aanwijzingen. Kortrijk dient nog enkel als kruispunt
voor troepenverkeer. En de geest onder de bevolking? Gelijk overal en altijd: zeer
verschillend. Een voorname ingezetene hoorde ik zeggen: ‘Ik ben natuurlijk fel
Ententegezind5, - gelijk iedereen het zijn moet, - maar indien ik wist dat mijn eigen
vader in een Engels vliegtuig zat om er bommen te komen werpen, zou ik wensen
dat hij levend verbrandde en naar de hemel ging’. Anderen kunnen of willen nog
altijd niet geloven dat het van de ‘Alliés’ komt en beweren dat het de Duitsers zijn
die bommen gooien. Maar schrik en ontzetting heersen overal en veel rijken verhuizen
naar Brussel.

27 september 1917
Wat een heerlijke nazomer! Een gouden herfst.
We zitten in de zoele avond buiten een pijp te roken en be-
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eerst: pas
Zivilarbeiter: verplicht tewerkgestelde arbeiders
werkingen: werken
gebrijzelde vensters: gebroken ruiten
de Entente: de geallieerden
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wonderen de volle maan... en het westerfront. Het ene is heel en al poëtische rust en
kalme schoonheid; het andere is grandioos van verschrikking. De maan en de sterren
zitten hoog in de blauwe hemel verheven boven alle beroering van de wereld. Ginder
gaat het roffelvuur met zware slagen ertussen die de grond dreunen doen. De weerlicht
slaat zijn vlammen hoogop bij elke zware ontploffing; de zoeklichten doorkruisen
alle richtingen; in het donkerblauw pinkelen als goudstippels de gensters van de
shrapnells. Opeens ontwaren wij boven ons hoofd het zoete gezang van een Engelse
vlieger. Het gelijkt aan het ronken van een bromtol1. Hij vliegt in de noorderlijke
richting. Boven het vliegplein2 van Kruishoutem, twee zware slagen. Daarop zo
aanstonds de zoeklichten door de lucht en het gedruis van de afweerkanonnen met
lichtballen en signalen. Hij keert terug boven ons hoofd en zijn zoete ronk gaat als
het vreedzaam gonzen van een bij. Westwaarts in de richting van Kortrijk en daar
ook weer zware ontploffingen van bommen met afweerkanonnen en zoeklichten en
signalen. De avond is hier stil en vreedzaam als een sprookjesparadijs, maar we
denken aan die dertigduizend inwoners van Kortrijk die nu in schrik in de kelders
gevlucht zijn met de angst op het lijf en we denken ook aan de nieuwe slachtoffers
die onder de puinen van hun huizen in hun kelders versmacht of vermorzeld zullen
zijn. En wat er verder met het roffelvuur gebeurt,... maar dàt is verder van ons en het
is... dagelijkse gebeurtenis, - het is de oorlog.

<oktober 1917>
7 oktober 1917
De oorlog brengt ons altijd nieuwe stemmingen die als trilbeelden3 elkander in ons
gemoed opvolgen. Er zijn er van algemene aard die bijblijven, - alzo4: de slechte
hoedanigheid van het meel dat we uit het voedingscomiteit et eten krijgen; - de
schaarsheid van kolen en het gebrek aan licht, - het gevoel van opgesloten te zijn als
in krijgsgevangenschap... dat alles zijn dingen die bijblijven en die men gewaar wordt
bij 't wakkerworden, 's morgens, en waarvan er de dag door gesproken
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bromtol: holle houten of blikken tol met gaten opzij, die bij het draaien een brommend geluid
maakt
vliegplein: vliegveld
in de bioscoop
alzo: aldus
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wordt opdat we 't toch niet vergeten zouden; - Maar daarbij zijn nog de vluchtige
stemmingen die als trilbeelden opkomen en weer vervliegen in rasse1 vlucht.
Zo heb ik het nu vandaag. Het is kermiszondag. Van de kermis blijft echter niets
meer over tenzij de herinnering aan de vroegere feestelijkheden, de overkomst2 van
familieleden en een geweldige smulpartij die verschillende dagen duurde. Nu niets
van dat alles. De zondag gaat voorbij in de zwaarste eenzaamheid. In 't westen gaat
het trommelvuur, omdat3 we eraan herinnerd zouden blijven dat het oorlog is. Gister
kregen we duizend mannen troepen op 't dorp maar 't weer is zo slecht dat er op straat
geen enkele van die duizend soldaten te zien is. Hier in huis hebben we een luitenant
die de ganse dag te slapen ligt en twee ordonnancen4 die zitten te koekeloeren op
hun bovenkamertje. In de keuken zijn de kinders aan 't spel en ik kan gerust en
ongestoord mijn zondagslectuur voortzetten met Goethe.

10 oktober 1917
Mijn luitenant heeft ontdekt dat hij toevallig bij iemand is ingekwartierd die van zijn
vak is en hij komt kennis maken. Hij is een student Dr. in de Germaanse philologie
en vereerder van Gezelle5 ... en zo kunnen we wat praten over boeken en schriften.

12 oktober 1917
Gelijk de stemmingen zo ook volgen de verordeningen elkander op. Pas is het
afgelopen met het koper, nu begint het aan de wol; - al de matrassen moeten ingeleverd
worden! En daarna komen de kachels en de kookstoven6 aan de beurt. Dit laatste is
wellicht een bezorgdheid van de Duitsers om ons aan geen vuur te doen denken als
er geen brandstof is, de kachels te doen wegnemen.

13 oktober 1917
Aan het rijden en rotsen voor ons deur komt er geen eind, -
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ras: snel
overkomst: bezoek
omdat: opdat
ordonnans: oppasser
Guido Gezelle (1830-1899), dichter, oom van Streuvels
kookstoof: fornuis
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altijd maar troepen en door de regen lijkt het een erbarmelijke aftocht.
Wat er op die wagens al geladen is, gaat alle inbeelding te buiten, - het gelijkt
eerder een verhuizing, - een uittocht van foremannen1 dan op militaire kolonnen. En
de peerden vooral zien er ellendig uit. Wat een verschil bij 't geen we hier in oktober
van '14 zagen voorbijtrekken! En wat is er nu nog over van die prachtige stoet peerden
en wagens in splinternieuw tuig van de 4de Armee?...

17 oktober 1917
In Kortrijk ben ik weer eens ooggetuige van een bommenaanval en ondervinde wat
het te zeggen is: 30.000 mensen die in doodsgevaar verkeren.

18 oktober 1917
We zitten in de wollelevering. En waar men een mens ontmoet, luidt de vraag: ‘hoe
doet ge het met uw wol?’ Iedereen wil raad van zijn gebuur2 en wil een middel vinden:
om aan de wet te voldoen en toch op 't kaf niet te moeten slapen.

19 oktober 1917
Peerdenschouw; koeienschouw en... voor 't eerst: geitenschouw. De boeren en
landmensen mogen er een man op houden om de bevelen van de kommandantur uit
te voeren. Maar nu komt het ergste: een veertigtal geiten worden opgeëist! De melkkoe
van de kleine man3. En dat verwekt veel ontroering en vooral stil verdriet. Niet alleen
om het verlies van de melk die bij de kleine man het enige voedsel uitmaakt, maar
ook omdat de kleine kortwoner4 zijn geit zo genegen is en waarlijk bemint. Ik zie
o.a. een jongetje die daar ook met zijn geitje gekomen is, - een prachtig harte-geitje5.
Het dier is aangeslagen en moet geleverd worden en de jongen staat daar,
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foremannen: forenzen
gebuur: buurman
in de 19e eeuw was er in sociaalvoelende katholieke kringen een ganse kampanje gevoerd
om de (landbouw)arbeiders te voorzien van geiten, omwille van de voedzame geitenmelk
kortwoner: kleine pachter
harte-geitje: het geitje van zijn hart?
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houdt het geitje aan het zeel en streelt het met de andere hand over de rug maar terwijl
rollen grote tranen uit zijn ogen over zijn wangen op zijn kiel, maar zijn aanzicht
blijft strak gespannen en hij doet zienling1 geweld om zijn verdriet te verkroppen.
Zelden heb ik zulk oprecht lijden ontwaard.

23 oktober 1917
Gisteravond, om 9 uur is er op de gemeente een jammerlijk ongeval gebeurd: een
man hier uit de buurt is op een boom waar hij takken uit kapte2 door de soldaten van
de Kommandantur, die op patrouille waren, doodgeschoten. Dat wekt de algemene
ontsteltenis onder de bevolking en de verbazing te meer dat er geen nachten
voorbijgaan zonder er hele bomen langs de steenweg afgezaagd en weggevoerd
worden en de daders niet verontrust worden en dat er nu om enige takken een man
moet doodgeschoten worden en het leven laten...

24 oktober 1917
Op reis naar Kortrijk met de trein. Of er aangenaamheden vast zijn aan zulk een reis
geef ik te raden. Vooreerst heeft de trein geen vast uur; er is gewoonlijk altijd een
uur of meer vertraging... Verder is er eigenlijk geen plaats meer op de trein voor
gewone reizigers, - de ene wagens zijn voorbehouden aan militairen en de andere
zitten volgepropt met civielarbeiders3, zodat men maar zien moet ergens een plaats
te bemachtigen.
Te Stasegem4 stopt de trein, - er zijn Engelse vliegers aangekondigd. Al de hoofden
buiten om de lucht te doorzoeken. Inderdaad ze hangen boven ons hoofd en er worden
er zeven geteld. Het gelijken gouden kevers die daar hoog in de zon te blinken zitten
en met het onschuldigste uitzicht dooreen kriewelen5. Maar opeens een
verschrikkelijke ontploffing die galmt over heel de streek, gevolgd door verschillende
anderen. Soldaten en burgers zijn verdwenen elk in een gat heeft een schuilplaats
gezocht en dat duurt tot het gevaar verdwenen is en de onschuldige goudkevers naar
verdere streken gevlogen zijn. We vorderen de reis en komen in Kortrijk met twee
uur vertraging.
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zienling: zichtbaar
kappen: hakken
zie hoger onder 22 september 1917
wijk van Harelbeke
kriewelen: wriemelen
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<november 1917>
1 november 1917
Op het veld hier vóór de deur liggen de rompen van de notelaars - onschuldige
slachtoffers van de oorlog die moeten dienen om geweerkolven te maken - De andere
bomen zijn er al even slecht aan toe en verdwijnen de ene na de andere om te dienen
als brandhout en naarmate de streek ontbloot, worden er al meer telegram- en
telefoonpalen geplant - en 't wordt er niet te schoner om.

5 november 1917
De winter doet zijn ingang - de oorlog duurt voort en zonder [dat] er iemand veel
over een mogelijk einde of een nieuwe winterveldtocht gesproken heeft, wordt er
voort gevochten - 't is alsof de oorlog de bestendige toestand van 't mensendom
geworden ware.

<december 1917>
6 december 1917
St.-Niklaas-avond - te middernacht word ik gewekt door 't gedreun van bommen in
de richting van Kortrijk - Denk maar aan al die kinderen die in blijde angst de
geschenken van de heilige kindervriend verwachtende zijn en opgeschrikt worden
en in de kelder gesleurd om 't doodsgevaar te ontgaan!...

15 december 1917
De oorlog heeft van die verrassingen... Nu zijn we de 4de oorlogswinter met de
gruwelijkste verwachting ingetreden - onze matrassen zijn opgeëist en ingeleverd
met nog veel andere dingen - kleding en voedsel zijn zelfs met groot geld moeilijk
te kopen, - kolen bestaan er niet meer, en in 't donker zitten, werkeloos, zijn we
bijkans gewend - of beter, we gingen erin berusten, omdat men aan de kleinigheden
niet denkt als er grote dingen aan de deur staan: we leven in 't operatiegebied op
enige kilometer van de vuurlijn en kunnen alle dagen bericht krijgen huis en alles te
moeten verlaten om op 't vreemde te gaan dolen... En daar, we krijgen hout om te
branden en 't ongelooflijke erbij...: elektrisch licht in huis! Wat een weelde ineens!
De oorlog en al de ellende is vergeten - de dagen en de tijd hebben weer hun normale
lengte - we leven in plaats van slapen en ik ga kalmpjes aan 't werk onder het
schitterlicht van een toverlamp, tot middernacht en later - naar beliefte - en
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dat in 't 4de oorlogs-jaar - Als 't nog enige jaren aanhoudt gaan we er ons in wennen
en aan Vrede niet meer denken.

23 december 1917
De veldwachter roept van de kerksteen1: dat alle ‘kunstvoorwerpen’ moeten
aangegeven worden, zonder meer. 't Is wellicht de eerste keer dat het woord
‘kunstvoorwerpen’ officieel uitgesproken wordt op de gemeente, - van verschillende
kanten hoor ik vragen onder de omstaanders: wat is dàt? - bij buitenmensen wekt het
onbekende altijd bijzonderlijk onrust en verlegenheid.

24 december 1917
De algemene toestand opgeven, wordt al moeilijker - en 't wondere is; naarmate de
nood stijgt wordt men aan 't oppervlak minder nood gewend: de kleine mensen en
arme lieden kopen speelgoed voor de kinderen en juwelen voor de jonkheid2. 't Is
eigenlijk waar dat men met geld moeilijk ander dingen kopen kan!

25 december 1917
Vroeg in de morgen gaat het trommelvuur met vuurgulpen aan 't westerfront - tot
hier is de vredes-actie blijkelijk nog niet doorgedrongen3.
Noch ein kleiner Fusstritt, und das alte böse Jahr rollt hinunter in den Abgrund
der Zeit...
Das neue steht vor der Türe. Möge es minder grausam sein als sein Vorgänger!
(Heine, Lutezia L III p. 264)
Hebben wij niet meer reden dan Heine deze regelen nu neer te schrijven?

<1918>
<januari 1918>
1 januari 1918
Wat zal het nieuwe jaar ons brengen?
1
2
3

zie hoger onder 16 januari 1916
jonkheid: jeugd
denkt Streuvels hierbij aan de wapenstilstand tussen Rusland en Duitsland die op 15 december
1917 te Brest-Litowsk ondertekend was, of aan de vredesinitiatieven die paus Benedictus
XV in augustus 1917 genomen had?
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Dit is de vraag die al de mensen bezighoudt en het onderwerp bij al de gesprekken
van de zeldzame nieuwjaarwensers.

9 januari 1918
Wij bekomen 2.000 soldaten op 't dorp. Volle drukte bij de inkwartiering. Hier in
huis krijgen wij een jonge luitenant met een 8-tal Burschen1 waaronder een kok, een
koetsier, een jager, een visser, een tafeldiener, enz. al volk uit de omstreken van Kiel.
Nu heb ik eens volle gelegenheid om de verhouding na te gaan tussen officieren
en hun oppassers...
Het lopende nieuws op de gemeente is: diefstallen en smokkelarij, huiszoeking
en zware boeten...
Over heel de streek worden er vlieg- en oefeningspleinen aangelegd zodat er
honderden hectaren vruchtbaar land onbruikbaar worden en verloren gaan voor de
opbrengst. De mensen besluiten er uit dat de oorlog op een einde gaat...

<februari 1918>
12 februari 1918
Na vijf weken vertrekken de soldaten. Op heel het dorp is het een zucht van ontlasting.
De mensen zijn een Duits woord rijker geworden nl. het woord ‘klauen’2. Het lijkt
wel alsof er een dievenbende vertrokken is en er zijn geen twee huizen op 't dorp
waar men niet gestolen heeft en van alles. De enkele treffelijke onder de soldaten
vinden dat het te erg is en een ware schande om het weinige dat de burgers door de
verordening nog is overgelaten nog te stelen.
Zolang hebben we inkwartiering gehad. 2.000 soldaten op de gemeente en alles
is in betrekkelijke rust afgelopen; - de mensen gewennen zich aan de toestanden.
Hier in huis, met de luitenant geen of weinig betrekking, - hij gaat zijn gangen;
voormiddags oefeningen, 's namiddags slapen, 's avonds uitgaan en 's morgens
inkomen (dat noemen die heren ‘erholung’! zegt een gezapige Bursche) de zeven,
acht dieners lopen over en weer elk aan zijn bezigheid, de kok in zijn keuken, de
tafeldiener, een houtkapper3, hoenders enz. en 's avonds zitten zij al te samen in de
keuken verslingerd op een beetje gezelligheid,

1
2
3

Burschen (Duits): oppasser, ordonnans
krabben, maar hier wellicht in de betekenis van grijpen naar
houtkapper: houthakker
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enplauderen1 en plagen malkaar. Zo gingen de vijf weken voorbij snel als een rook
en bij de kennismaking van die verschillende typen was er veel merkwaardigs.
Abfahren! Het klinkt wel niet onverwachts maar heel bestemd2 was het niet, tot
het nu op heden namiddag erop aankwam en ernst werd met het inpakken. Het
merendeel waren fel aangedaan - ze hadden zich hier reeds zo goed ingeleefd en na
enige weken gemoedelijkheid met de burgers, wordt scheiden altijd iets lastigs bij 't
gedacht alleen dat men malkaar3 misschien nooit meer weerzien zal. Ik bemerk dat
het iets als een natuurlijke noodwendigheid wordt met malkaar3 af te spreken: dat
men na de oorlog weerkeren zal. Het wekt iets als een heel eigenaardige treurnis bij
het gedacht dat men al die bekende wezens stilaan zal vergeten en dat elk zijn gang
verder door 't leven gaan zal. Van een andere kant is men toch al heel blij ervan
ontslagen te zijn en het huis weer vrij te hebben.

13 februari 1918
Heel het dorp is in rust en men spreekt niets anders dan van de menigvuldige dieften4
en andere ongeregeldheden. Hier in huis is de algemene schoonmaak begonnen en
we voelen ons vreemd in die stilte en dat we 's avonds weer ons deuren mogen sluiten
en er middel is rustig te arbeiden, - een gevoel alsof de oorlog voorbij ware. Aan de
oorlog denken we ten andere zo weinig mogelijk want nu blijkt het niets anders meer
te zijn als: ‘smuts’5.

15 februari 1918
Ineens is onze Ortskommandantur hier opgerold en vertrokken naar Vichte. We
hebben alleen nog een ‘Ortswacht’ die bestaat uit twee soldaten, twee Wirtschaften6
en twee gendarmen. De huiszoekingen geschieden voort en de mensen zien alle dagen
met schrik het geduchte bezoek waarbij (ze) het weinige dat ze niet gestolen werden
of afleveren moesten, in beslag genomen en weggehaald [wordt]. Er is opnieuw een

1
2
3
3
4
5
6

enplauderen: (Duits: einplaudern) wijsmaken
bestemd (Duits: bestimmt) vastbesloten
malkaar: elkaar
malkaar: elkaar
dieften: diefstallen
smuts (Duits: Schmutz) vuiligheid, modder
die zich bezighouden met het huishouden, ofwel twee administrateurs
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‘sperre1’ met de pasp[o]orten die alle ingevraagd werden en geen nieuwe worden
afgeleverd zodat we opgesloten zitten op het dorp, als krijgsgevangenen.
Een afzonderlijk kapittel ware ook nog te schrijven over de houding van onze
dorpschonen met de officieren en soldaten. Het zedelijkheidsgevoel en de schaamte
hebben een ommekeer ondergaan en wat er na de oorlog nog van de deugd en
eerlijkheid zal overblijven, valt te zien... Het blijkt nu toch dat het spreekwoord: de
gelegenheid maakt de dief, voor onze brave buitenbevolking, veel waarheid inhoudt
en dat er van2 het zedelijk weerstandvermogen geen sterke burchten te bouwen zijn.
Ik had nog altijd gedacht dat het lasterpraat was en overdreven 't geen men over onze
vrouwen en meisjes vertelde inzake betrekking met Duitse soldaten, maar ‘was wir
sehen, das reden wir’, zegt Luther en nu heb ik het moeten beleven dat er één de
onbeschaamdheid zo ver heeft gedreven om hier in huis met een officier mede te
komen de nacht overbrengen3 en 's morgens met de klare dag weer te vertrekken.
Dat zijn meisjes hier van 't dorp die gekend zijn en 't geen hier is voorgevallen heeft4
bij de bijzonderste van de gemeente gebeurd.

<maart 1918>
2 maart 1918
Nieuwe inkwartiering. We krijgen hier in huis weer een luitenant met twee Burschen.
Ze zijn uit Pommern.

3 maart 1918
Zogauw merkt men het verschil onder levenswijze en doening bij de verschillende
regimenten. Onze luitenant is een bloedjonge kerel, maar zo onstuimig de anderen,
zo stil zijn deze nu en sober. Hij eet van dezelfde keuken gelijk de gewone soldaten,
is voortdurend aan de oefening of op zijn kamer. En gelijk hij zijn ook de anderen
op 't dorp. Deze keer wordt er niet gevist met handgranaten5, geen jagers en er wordt
vooral niet gestolen en van vrouwenverkeer hoort men niet.

1
2
3
4
5

reisverbod
van: uit, met
overbrengen: doorbrengen
heeft: is
het doen ontploffen van handgranaten onder water waarna alle gedode vissen komen
bovendrijven
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9 maart 1918
Zo stil zij gekomen zijn, zo stil zijn zij weder vertrokken en hebben hier een goede
naam nagelaten.

14 maart 1918
In Kortrijk neemt men de kasseien weg uit al de zijstraten om er grint van te malen.
Als 't nog wat verergert, zullen onze steden weer het uitzicht krijgen gelijk in de
middeleeuwen...
Er is weer volledige passperre1 en de mensen zeggen dat nu de algemene en
doorslaande aanval gaat beginnen die aan de oorlog een einde moet maken.2

24 maart 1918
Vandaag wordt er ons bekend gemaakt dat er geen vlees meer afgeleverd wordt. Het
rantsoen was al niet veel (150 g per hoofd en per veertien dagen) maar nu worden
we allen gedwongen vegetariërs! De konijnen gaan nu in ere komen en zolang er op
die beestjes geen beslag gelegd wordt kunnen we aan vlees geraken.

26 maart 1918
Vandaag ben ik voor 't eerst gevat van een gendarm in 't weerkeren van Vichte zonder
paspo[o]rt en zal aan een boete liggen.

28 maart 1918
Bevel dat al de rolwagentjes, kinderwagentjes, wielen, assen, enz. Moeten ingeleverd
worden en zonder veel uitstel, want het is morgen om 6 uur...

29 maart 1918
Van heel de gemeente worden er twee wagentjes ingeleverd en een hondenkar.

1
2

reisverbod
op 3 maart 1918 was de vrede van Brest-Litowsk ondertekend, op 6 en 10 maart zetten de
Duitsers (afleidings)aanvallen in ten noorden van Diksmuide, en op 21 maart hun groot
lenteoffensief in de richting van Amiens
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30 maart 1918
't Is zeker wel de eerste Paasdag van al1 dat de wereld bestaat dat de mensen geen
vlees krijgen. Denk maar aan de schone paasbeesten2 die vroeger bij de slachters ten
toongesteld waren... Morgen moeten al de schapen geschoren worden en overmorgen
de wol ingeleverd...
Met een boete gaat het zo: Gisteravond kreeg ik bericht dat ik morgen om 11 uur
te Vichte in de Kommandantur moest zijn, - zonder meer. Ik ga er naartoe en vind
daar een vijftigtal mensen die in mijn geval zijn, - men wacht er zijn beurt af tot de
naam afgeroepen wordt, legt er zijn geld neer (10 Mark) en we mogen vertrekken
zonder kwijtbrief.

<april 1918>
1 april 1918
De maan, de vreedzame! - speelt nu ook haar rol in de oorlog en moet bij de Entente3
aangesloten zijn? want met vrees zien de mensen de tijd naderen dat zij haar volle
wezen toont, - zo gauw de nachten klaar worden, komen de vliegers af en het wordt
een infernaal vuurwerk boven ons hoofd met vervaarlijke slagen van bommen.

10 april 1918
De laatste bomen hier langs de grote steenweg verdwijnen en het wordt zo bloot als
een woestijn. Adieu de wandelingen in de lommer en het schone uitzicht van die
streep wuivende groen. Doch laat ons de bomen niet betreuren als er zoveel mensen
geveld worden4.

20 april 1918
De keizer met de grote staf - Ludendorf en Hindenburg, verblijven te Avelgem!5 Laat
ons hopen dat zulk een voornaam bezoek geen rampen medebrengt onder de
bevolking.

1
2
3
4
5

van al: sinds
paasbeest: lam dat geslacht werd met Pasen
de Entente: de geallieerden
de Duitsers zijn doorgebroken op de lijn Ieper-La Bassée, en veroveren Mesen en Wijtschate
zij bereiden zich voor op hun intocht in Ieper. Op 25 april wordt de Kemmelberg door de
Duitsers veroverd
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10 [!] april 1918
Er hangt aan 't gemeentehuis een lijst uit van 130 opgeëiste civielarbeiders, waaronder
ook mijn naam figureert. Algemene ontsteltenis op 't dorp. We zullen met 't luiden
van de klokken opgeroepen worden. Intussen mogen we gerust slapen.

21 april-26 mei 1918
Inkwartiering Res.-Feld-Art.-Reg. 63; 2 Abt.; 5 Batt. Vijf, zes officieren en een
oberleutnant in huis; casino1 met al de toebehoorten. Stille lieden die heel ordentelijk
leven en weinig last veroorzaken. 't Ergste is dat de peerden alles wegvreten...

<mei 1918>
15 mei en 22 mei 1918
Ben in Kortrijk getuige van een vliegeraanval en wacht het noodlot af in de kelder.
Het zijn in elk geval gruwelijke ogenblikken, maar men doet er wondere
ondervindingen op. Het overwegen van de kans vooreerst om aan het gevaar te
ontsnappen of getroffen te worden... Bij de eerste drie afweerschoten die dienen als
signaal zijn al de wandelaars als bij toverslag verdwenen en de straten leeg als in een
dode stad; - 30.000 inwoners schuilen in de kelders en wachten af wat er gebeuren
zal, want, het ergste is: dat men in de kelder enkel gevrijwaard is tegen splenters2
van shrapnells en schroot maar integendeel dubbel in doodsgevaar is: als het huis
instort men er begraven onder ligt. Het wondere is, dat heel de bevolking aan het
gevaar gewend wordt, - twee minuten na de aanval, na de verschrikking van de
ontploffingen van bommen en een hel van afweergeschut, kijkt elk weer uit zijn
schuilplaats en de mensen komen te voorschijn als na een onweer zonder dat er van
angst nog iets te merken valt! Maar als men er maar bij toeval getuige is van zoiets,
maakt het een veel grotere indruk. Van de slachtoffers, doden en gekwetsten, spreekt
men na een paar dagen niet meer en naar de ingestorte huizen gaat men zelfs niet
meer zien. Kortrijk al evenwel3 gaat stilaan ten onder, bijna geen dagen dat er geen
puinen gemaakt worden en het is ongelooflijk hoe de bewoners daar zo rustig bij
blijven. Het wordt iets als Roeselare, Komen en Menen, al steden die langzamerhand

1
2
3

casino: officierenmess
splenters: kleine deeltjes
al evenwel: niettemin
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ineenvallen tot ze niet meer bewoonbaar blijken en ineens het bevel komt dat ze
moeten geruimd worden. Hoe de mensen houden aan huis en grond komt nu eerst
aan de dag.

23 mei 1918
We worden nu best gewaar hoe de tijd vervliegt als we een mens van jaren na lange
tijd terug zien; met haren en tanden uitgevallen, vermagerd... en verouderd. 't Geen
we vroeger niet merkten bij de mensen van kennis omdat wij ze veel zagen, slaat
ons nu te meer.

30 mei 1918
Vandaag heb ik mijn ontslag ingediend als lid en afgevaardigde van de plaatselijke
bevoorradings-commissie1. Ik kon niet langer meer de verantwoordelijkheid dragen
en lijdelijk toezien voor2 de heersende misbruiken waartegen wij geen verweer hebben.
Van de 30.000 kilo kolen die van Vichte naar Ingooigem moesten gevoerd worden
zijn er ruim een derde langs de baan gebleven en de boeren die ze vervoeren moesten,
hebben3 eenvoudig met hun volladene kar naar huis gereden... We merkten in 't begin
van de oorlog dat de koppen verdraaid waren, maar nu merken we nog meer dat het
geweten bij de mensen verdraaid is. Stelen is aan 't orde van de dag, al waar ge 't
maar krijgen kunt. En het wondere ziet men: bij heel deftige lieden, die er nooit aan
denken zouden te gaan inbreken of iemand aan te vallen, zien er geen erg in te stelen
als de vorm maar eerlijk blijft en de gelegenheid gunstig is. Zo is het niet zelden (het
tegenovergestelde is veeleer een zeldzaamheid!) dat de boeren hun melk ontromen
en er water bij gieten om ze aan hun medemensen te verkopen. Veel priesters hebben
verklaard: dat het toegelaten is te stelen van de vijand... Maar die priesters hebben
niet gedacht dat, als men bij het volk, het princiep verloochent, men de deur openlaat
voor het kwaad, en zo ziet men nu stelen, ongestraft en door eerlijke lieden, ook als
het dingen geldt van de gemeente bv. de kolen die men te vervoeren krijgt... En
terwijl de schandelijkste misbruiken bij klare dage gepleegd worden en de woeker
alle verbeelding te boven gaat,

1
2
3

Hulp- en Voedingscomité, hij was afgevaardigde geworden op 8 augustus 1917, zie hoger
voor: op
hebben: zijn
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wordt er van op de preekstoel vermaand dat de mensen moeten bidden en men leest
er de morgen- en avondgebeden voor alsof men in de normaalste tijd leefde. Is het
geen lafhartigheid te heten, waar1, voor de oorlog bij het minste publiek misgrijp, de
zondag nadien een repercussie gewaar te worden was in de sermoenen men nu maar
de zaken laten draaien en erover heen praat alsof niets gebeurde: en dat al uit vrees
om bij de Duits aangeklaagd te worden. Waar zijn ze nu die ons voorhielden dat:
‘vervolging lijden om de rechtveerdigheid’ één van de acht zaligheden was??? En
bij de mensen is het zo ver gekomen met de geldhonger dat er zijn die hun drift op
hun wezen gemerkt dragen en er iets in de uitdrukking gekomen is bij sommige
mensen die er vroeger niet op was. Nu kan men bestatigen dat op die brave parochieën,
die in-kristelijke bevolking, danig weinig zedelijk weerstandsvermogen bezat, en
dat ze braaf waren omdat ze geen gelegenheid hadden niet braaf te zijn. ‘De
gelegenheid maakt de dief’, kan hier best toegepast worden.

30 mei 1918
Nieuwe inkwartiering. Verloopt heel stil.
Een oberluitenant met 6 hennen en 2 konijnen. De stilste die we nog gehad hebben
en die zonder gerucht vertrekt de 16 juni vroeg in de morgen.
De bommenaanvallen op Kortrijk duren voort. Verder leven we hier kalm en zijn
gewend aan de bestaande dingen.

<juni 1918>
15-30 juni 1918
We zitten hier tegenwoordig tussen drie schietpleinen en leven er omtrent in zoveel
gevaar als aan het front; met dit verschil dat het ginder de treffers zijn die doden en
hier de blindgangers. De dag door fluiten de kogels boven ons hoofd en nu hebben
we gelegenheid genoeg de ‘impressie’ op te doen van het zingende lood!

<juli 1918>
4 juli 1918
Heden nacht om 12 1/2 hebben we acht bommen gekregen - de eerste. Enige stonden
verschrikking en dan weer de vol-

1

waar: terwijl

Stijn Streuvels, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

656
slagen rust. Ze zijn gevallen op een vlaschaard1 en in 't open veld zonder verdere
schade of ongelukken te veroorzaken dan wat gebroken ruiten in de omstaande
huizen. Het veld waar ze gevallen zijn is op de afhang2 van een heuveling en van uit
mijn venster zie ik de gapende kuilen.
Wat er die vlieger mag aangezet hebben hier op deze plaats zijn vernieling te
komen uitstrooien, blijft een geheim en hij zal waarschijnlijk vertrokken zijn in de
mening dat hij ‘nuttig werk’ heeft verricht. Wat er hier eigenlijk voor een vlieger te
verrichten valt blijft een raadsel en militaire schade kan hij in uren in 't ronde niet
veroorzaken. Daarbij, in geval hij iets treffen wil bv. de ijzerweg, - dan mag hij gerust
tot op 50 meters neerdalen zonder afweer te vrezen, want er is geen kanon in heel
de buurt... De uitleg bij de mensen is als volgt: soldaten waren aardappels aan 't stelen
en gebruikten daartoe hun zaklampen, de vlieger zal gemeend hebben dat er
troepenbeweging was en zijn ballast hebben laten vallen.

juli-september 1918
Er gebeurt niets - we zien geen soldaten en over de streek is er uitwendig niets van
oorlog te merken - buiten dat er in Kortrijk vreselijke dingen gebeuren met bommen.
De woeker hoge prijzen echter gaan immer stijgend maar dat belet niet dat ik rustig
kan werken3.
In het tarweveld 3 meter van mijn venster af vinden de pikkers een bom - niet
ontploft - aan het gevaar ontsnapt dus! Ik heb het vreselijke ding godvruchtig begraven
- het zal geen kwaad meer aanrichten.

<september 1918>
september 1918
We horen weer van de oorlog - de vloed deint naar hier over en de mensen denken
weerom aan vluchten4. Dat wordt door de bevolking op tweederlij wijze opgevat: de
enen vinden het goed dat de Entente5 het wint maar zouden toch liefst hebben dat
het ginder uitgevochten wordt - om hier kalmpjes het ver-

1
2
3
4
5

vlaschaard: vlasakker
afhang: helling
aan Genoveva van Brabant
op 1 september hebben de Britten de Kemmelberg heroverd, op 28 september wordt het
bevrijdingsoffensief ingezet op de lijn Mesen-Nieuwpoort
de Entente: de geallieerden
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loop te kunnen afwachten. De anderen - dat zijn de fanatiekers - verlangen maar om
zo gauw mogelijk alles te moeten verlaten, hun goed te zien verwoesten en mede
met de zegevierende Fransen te mogen optrekken naar Duitsland om ginder... wraak
te gaan nemen - dat zijn echter maar zeggende woorden - intussen zitten die lieden
rustig bij de haard en roken pijpen.

10 september 1918
We liggen weer met inkwartiering. Het lijkt of het winterseizoen is ingetreden en de
vlucht voor toekomend jaar blijft uitgesteld. We wachten de gebeurtenissen af.

<oktober 1918>
1-6 oktober 1918
Ineens komt de oorlog naar hier overgewaaid. 't Nieuws dat de lijn is doorgebroken!
Vluchtelingen komen af in een stoet zonder einde - ellende en verdriet - door regen
en wind - de aftocht van duizenden met have en goed - al de dorpen boven de Leie
en de Vaart - trekken hier voorbij in de richting van Oudenaarde. Al de weerbare
mannen van 18-55 jaar worden weggedreven - Kortrijk staat op het punt te vertrekken
en wij wachten het bevel af om heen te gaan. De pakken staan gereed - we staan voor
een nieuw aanschijn van de dingen. Alle uren komt er nieuws.
Het bevrijdingsoffensief was ingezet op 28 september, na enkele dagen viel het stil.
Pas op 14-15 oktober werd het hernomen. Op 18 oktober was Kortrijk bevrijd, maar
de Duitsers hielden stand op de Leie, en het afleidingskanaal van Schipdonk (tussen
Deinze en Maldegem). Aldus kwam Ingooigem in de frontlijn te liggen, en werd door
de Duitsers met gasgranaten beschoten.
Wat er verder gebeurde vonden we terug in een klein notaboekje. Wij vullen dit
aan met Ingoyghem II 1914-1940 (pg. 1343-1345), dat Streuvels in 1957 publiceerde.

11 oktober 1918
Wat wij vreesden dat zo haastig zijn tragisch verloop nemen zou - is anders uitgevallen
- De blauwe mist hangt over de velden en de boeren aan 't zaad voeren en
aardappeloogst - als we 't kanon niet af en toe hoorden zou men niet denken dat er
ooit oorlog is geweest - en men zou vooral niet vermoeden
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dat er een ontknoping van het wereldcataclysme te wachten staat - de inkwartiering
is weg en de beweging over de straten van vluchtelingen en soldaten is geheel
stopgezet - het is de stilte voor het onweer -

12 oktober 1918
Dagen van spannende verwachting - er wordt over het lot van de wereld beslist en
hier verloopt het leven in zijn dagelijkse kleinigheden - alsof er niets op handen ware
- we blijven zonder nieuwsberichten of dagbladen - aan ons zelf overgelaten - en we
weten dat het geen vrede is omdat we af en toe 't kanon horen en bommen. 't
Merendeel van de landlieden blijven ongelovig - bij 't gedacht dat er geen einde aan
komen kan.

14 oktober 1918
We worden gewekt door een trommelvuur boven Kortrijk dat een paar uren aanhoudt
en verder de dag door kanon met vliegergevechten en bommen. Kortrijk is van hier
uit een grote geheimzinnigheid - we weten niet wat er gebeurt - of wie er nog in is alleen beleven we dat ongelooflijk menselijke: dat er lieden zijn die al hun meubelen
in veiligheid hebben weggezonden en die zelf in 't gevaar blijven - men weet niet
om wat te redden - tenzij de muren van hun huis?!

15 oktober 1918
Zelfde geweldig trommelvuur - boven Kortrijk - Moet deze stad nu de laatste tol
betalen voor 't invallen van de vrede? De handelingen van een legerleiding zijn voor
ons ondoordringbaar. Nu dat het einde nakend is, zien de Entente-legers1 nog de
noodzaak in hun eigen steden met de mensen erin - kapot te schieten - Om Kortrijk
deert het mij geweldig. 's Avonds krijgen we geregeld vliegerbezoek... met bommen
(Vichte kreeg er gister?) Geen treinen meer op de lijn Brussel-Kortrijk. Men zegt
dat alles ondermijnd is en gereed om bij 't minste teken in de lucht te vliegen - over
de straten is het volop en aanhoudend Duitse verhuizing - al niet veel verschillend
van deze van de vluchtelingen. De mensen houden de

1

de geallieerden
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adem in - maar het gaat niet rap genoeg en kleine bijhorigheden ontnemen hen het
geloof aan het einde - omdat er nieuwe stalling gebouwd wordt aan het
peerdenlazaret1, en elektrisch licht geplaatst - geloven ze niet dat de Duitsers inzicht
hebben te vertrekken.
Nu het einde zo nakend is zou men verwachten veel van de onmenselijke
behandelingen te zien wegvallen, maar neen - elke dag zien we hier voorbij trekken
- tweemaal een 50-tal civiel-arbeiders (serviel-arbeiders spreken de Fransonkundige
mensen uit!) aan een grote wagen gespannen waarop stenen geladen zijn en dat
vervoer gaat van Tiegem naar Vichte. Erlangs lopen een paar soldaten - het hele
vertoog gelijkt iets uit de slaventijd...

16 oktober 1918
Nu zitten we erin - de kanons worden geplaatst op 't dorp - de Engelsen zijn in
Harelbeke... alle stonde kan de ontknoping komen - 't krielt van soldaten. De kerk
gelijkt een stal - aan de elektrische lamp hangt een albe2 en een autaarkleed als
lichtscherm - in de zittens3 op stoelen en banken liggen soldaten - de vloer is gestrooid
- de mensen lopen in angstige afwachting - vragen elkander raad - maar zijn
opgeruimd - wat is een beetje angst als 't einde maar nadert - de tijd van wachten
duurt te lang - men kan niets uitrichten4 en men moet thuis blijven.
Het is een lange koude regendag - de soldaten lopen als schimmen door de mist zware kanonnen rijden voorbij en de verhuizing van de aftrekkende troepen duurt
voort - geen treinen rijden meer - wat men al vertelt grenst aan het fabelachtige - de
toestand van de bevolking is buiten alle verwachting kalm. Wat zal de nacht ons
brengen? Aan morgen denken we nog niet.

17 oktober 1918
Heel de nacht fel geschut in de nabijheid. De dag klaart op met kalmte - geen geschut
meer tenzij van Engelse vliegers - wij hebben werk genoeg om de dag door
aftrekkende troepen

1
2
3
4

peerdenlazaret: hospitaal voor paarden
albe: wit liturgisch kleed
de zittens: het koorgestoelte
uitrichten: verrichten
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te zien - met wondere tonelen - contrast bij de optocht vier jaar geleden - jammer,
dat we geen foto's nemen kunnen - nu is 't de aftocht op zijn geheel. De stilte heeft
iets spannends - de mensen blijven kalm en opgewekt. Onze inkwartiering vertrekt.

18 oktober 1918
Het wordt immer spannender met ons. Heden wordt er gemeld dat er voortaan gevaar
is dat hier ingeschoten wordt en al wie wil vertrekken, kan. De mensen staan
besluiteloos in angst en vertrekken niet - anders kalme dag - met kanongeschut
rondom ons - een naar gevoel dat men erin zit en niet weet vanwaar 't ons treffen
kan - voort veel beweging van aftrekkende troepen. De kerk staat vol peerden -

19 oktober 1918
Huis vol soldaten. Brigade-generaal en officieren - ontspanning - weinig geschut vliegers enz. anders kalm - afwachten wat gebeuren zal - de Engelsen zijn in Kortrijk
- (zegt men) en men zegt veel - maar we weten weinig.

20 oktober 1918 zondag
Geloop in huis - 8 uur naar de kerk (impressie) stal vol stro met tabakwalm en natte
kleren - middenbeuk vol mensen - 't andere vol soldaten - aandoening aanspraak van
pastor - na de mis - nieuws dat de Engelsen naderen - troepen trekken op in haast koortsige beweging - inkwartiering Brigade-Generaal von Kessel - vertrekken - na
de noen zijn we alleen; opruiming - nasleep van soldaten - eerste granaten vallen in
de nabijheid - angst - kelder ingericht - geloop naar boven - kalme avond - met
formidabel geschut - we zitten rondom in de kanons - wachten wat komen werd1 stilte op straat - inval van twee soldaten - onrust - geloop - slecht geslapen - kinderen
vrolijk - inrichting kelder op 't hooi - souper, gerookt en geslapen - verwachten dat
morgen alles voorbij is.

Maandag 21 oktober 1918
Nieuwe inkwartiering - major met officier en manschappen

1

contaminatie van het Duits: werd: zal
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- het huis vol - stalling, schuren en koten1 - een echt laatste oordeel - intussen schieten
kanonnen en mitrailleuzen en treffen vlak op de dorpsplaats - 6 peerden, 2 man dood
en een meisje gekwetst - Onder het kruisvuur ben ik aan 't bakken en verder leven
wij in en uit de kelder - De burgemeester heeft uitgebeld2 dat niemand meer op straat
mag gaan - we zien geen mens over de streek. Paul en Paula nemen voort hun
klavieroefeningen en schijnen de toestand reeds gewend - we slapen lekker warm in
de kelder - en horen de granaten piepen - meestal blindgangers in 't natte veld - het
regende weer heel de dag - tegen de avond heldert het weer en we krijgen een
verwoede aanval met trommelvuur uit 't westen boven 't Banhout3. Ik had me 't
achteruitschuiven en de overgang van 't front eenvoudiger voorgesteld - het kan nog
dagen duren want er is een Duitse verdediging van 3 divisies zegt men - Nacht in de
kelder - inval van een menigte soldaten met officieren alles weder vol - onrustige
nacht in de kelder - geloop en fel geschut.

Dinsdag 22 oktober 1918
Een leven als 't laatste oordeel in heel het huis - Sanitätscompagnie in huis en soldaten
in de stallen - koken in 10 plaatsen het gans huis omver - bezoek bij Dr. Dendonker4
nog erger door granaten beschadigd - afwachten in angst wat komen zal - in en uit
de kelder geen plaats meer voor ons in huis - tenzij die kleine kelder - een angstige
verwachting in 't hels geschut rondom ons - wijnroes bij de soldaten.

Woensdag 23 oktober 1918
In de nacht zijn al de soldaten ongemerkt vertrokken - eenzaamheid die angstig
aandoet.
Betrekkelijk kalme dag - uit en in de kelder - zonder soldaten in huis - vreemde
vereenzaming - kelder versterkt met eiken bollen5 - 's namiddags bezoek van Generaal
von Kessel, later Sanitätscompagnie. Tegen de avond formidabele beschieting op 't
dorp - Nu worden wij gewaar dat geen van ons

1
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koten: bijgebouwen
uitbellen: door de belleman laten meedelen
het banhout: een bos tussen Deerlijk, Heestert en Zwevegem
geneesheer te Ingooigem
bollen: boomstammen
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weet wat dag dat we zijn - Rode Kruisvlag wappert nog altijd - een geruststelling zetten we dus vrijdag.

vrijdag 25 oktober 1918
De dag begint kalm - tot 9 uur dan - we zijn gelukkig in de kelder gaat een hels
trommelvuur los boven ons hoofd en we zitten in die hel tot bij 12 uur. We weten
niet of het huis nog rechtstaat - kreten - inval van Engelsen - tragiek moment vreemde verschijning - in de kelder gesloten - eerste blik in huis - hartzeer verwoesting
- familie vluchtelingen van Heule in huis - moeder gekwetst - sterft zonder bijstand
in de voorplaats - De Duitsers beschieten nu het dorp - akelige nacht - met Engelse
soldaten tot op de keldertrap en met vluchtelingen bij ons - af en toe be...1 - Impressie:
in kelder piano speelt - twee Franse dragonders - goede impressie - eerste verschijning
van Engelse - opgewonden weerloos voor de bajonet - akelige nacht, bijna verstikt
- de stervende vrouw - houding van de Engelse soldaten - brand rond en rond op al
de kleine hoven - impressie in de kelder - zwarte gedaanten reuzen - soldaten
-Angelsaksers van 700 (jaar) geen aansluiting - vervreemd.

zaterdag 26 oktober 1918
Kalme uchtend2 met regelmatige beschieting van de Duitsers op 't dorp. De
vluchtelingen vertrekken. 4 kinders hun vader ligt dood te Otegem - en hun moeder
hier dood in de hall - dompelende wezen - gesprek - weergeven - we maken van ons
hert een steen. De lucht is nog vol schroot en vuur - als ziedend water ruist het vervelend nietsdoen en afwachten in de kelder. Elk kanon heeft een eigen stemgeluid
en karakter - bitsig - lomp - nijdige tweeslag...
In Ingoyghem II verduidelijkt Streuvels:
‘De 26ste, in de vooravond, inval van Engelsen met gevelde bajonet. Een half uur
te voren hadden we nog een Duitse soldaat op de trappen van de kelder. Stikgas,
soldaten met gasmaskers, die er uitzien als baarlijke3 duivels. Uittocht op bevel, de
vlucht door het vernielde dorp, met brand over de hele

1
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niet ingevuld
uchtend: morgen
baarlijke: vreesaanjagende
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streek, - het onbekende in. 't Jongste meisje op de arm van een Engelse soldaat
gedragen. Midden een hels trommelvuur over de baan, aankomst te Deerlijk.
Toevlucht in een stukgeschoten huis, - de nacht door obussen die over ons hoofd
heenvliegen, op Kortrijk. Een akelige nacht in angst.
27ste. Een stralendzonnige morgen. Met een ambulanciewagen1 naar Kortrijk
gevoerd. Toevlucht in de kliniek van Dr. Lauwers2, waar we de beschieting hebben
onderstaan tot de 31ste. Samen met familieleden uit Avelgem, op een boerenwagen
met al het huisraad er op en de moeders met de kinders, door een stier getrokken,
die nooit in 't gareel gelegen had, met twee mannen om het beest in toom te houden
en een derde met de zweep en een prikkel om hem aan te kotteren3. Het was een
potsierlijk spektakel, te zien hoe dit beest in zigzag, rechts en links over straat zwaaide,
die lange weg van Kortrijk naar Moeskroen. Doch niemand had lust tot lachen. Bij
nonkel Denreep, dokter en burgemeester van Moeskroen4, vond heel de familie een
veilig onderkomen in het grote huis, doch allen ziek en ellendig door stikgas of griep,
te bed en elkander aan 't oppassen. Daar is mijn schoonmoeder bezweken en op meer
dan armtierige5 wijze begraven geworden. Mijn schoonbroer heeft zijn vrouw, die
leed aan tering, op een kruiwagen van zijn hofstede6 te Heestert naar Kortrijk gevoerd,
waar zij gestorven is. Dat waren de twee slachtoffers van de oorlog. Al wie oud of
ziekelijk was, moest er omkomen, - gelukkig is er niemand van de naastbestaanden
door de beschieting getroffen geworden. Daar vernamen wij het noodlot van de
honderden bekenden uit Avelgem die door stikgas gestorven zijn.’
Agenda:

maandag 28 oktober 1918
Kortrijk is al verlevendigd - vreemde aandoening met de Engelse soldaten - veel
kennissen onder de vluchtelingen elk vertelt zijn gevaarten7 onzekerheid over de
toestand van het

1
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ambulanciewegen: ziekenwagen
vriend van Streuvels
aankotteren: aansporen
oom van zijn vrouw
armtierig: armzalig
hofstede: hoeve
gevaarten: belevenissen
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huis - de dieren, meubelen enz. - bezoek bij Victor Acke1 - enz. vinde hier Dr.
Dendoncker2 - gesteltenis - en 's avonds de vluchtelingen uit Avelgem alle ziek van
de stikgas - onrust in familieleden - en 't leven gaat voort -

<november 1918>
november
Altijd voort ontploffingen die onaangenaam aandoen en 's nachts Branden, vuurpijlen
- zoelichten en signalen.
De ondoelmatigheid van de verordeningen Plakbrieven met waarschuwingen tegen
't gevaar van met munitie te spelen - aan alle hoeken en op 't land ligt die munitie
gestapeld en... waarom neemt men van hogerhand die munitie niet weg - ze blijft er
eenvoudig liggen Ravitaillement we zitten zonder eten en hebben enkel wat meel bekomen ‘Poor
Belgians’!
Inkwartiering officiers die dineren - zonder te vragen wat ons ontbreekt.
Jongens en grote loeders3 doen hun best opdat we aan de verschrikking van de
oorlog zouden herinnerd blijven; binst de dag doen ze munitie ontploffen schieten
met Engelse en Duitse geweren en 's avonds blijft het een vuurwerk en verlichting
met bengaals vuur - zoeklicht - vuurpijlen en dergelijke over heel de einder waar
niet zelden branden door ontstaan - we leven weer onder Belgisch regiem - waar
ieder gerust zijn gang gaat - en de tijd van de verordeningen - boeten en verboden is
voorbij.
's avonds - de wereld ligt (rust) als een groot beest dat na een krachtige inspanning
in diepe slaap te rusten ligt zonder dat men weet of het dood of gekwetst is.
De teraardebestelling van de gesneuvelde soldaten - met beschouwingen - zie
agenda - datum (december?)
In Ingoyghem II verduidelijkt Streuvels:
‘10 november, in de late avond, werd door trompetgeschal de wapenstilstand
verkondigd. Het kon ons niet meer schelen en het trompetgeschal deed eerder storend
aan.

1
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Kortrijks kunstschilder, vriend van Streuvels
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Wat men bij de veertiger jaren1 aan uithoudingsvermogen kan uitstaan grenst aan
het ongelooflijke. Die 11 november ben ik met de griep in het lijf, te voet aangezet
naar Ingooigem - een 25 kilometer ver, om te zien of ons huis nog rechtstond en
bewoonbaar zou zijn. Het was heel en al verwoesting en ik ben bij geburen in bed
gekropen. 's Anderendaags opnieuw inspektie. Een desolate aanblik: de duizenden
vluchtelingen die hier langs de grote baan voorbijgetrokken waren, uit Limburg,
Antwerpen, Brabant, op weg naar huis, hadden er alles meegenomen wat hen dienstig
kon zijn en de rest was door soldaten vernield of gestolen... De volgende dagen zaten
we reeds op het dak om in 't droge te geraken en verder de vuilnis op te ruimen. De
vensters waren stukgeschoten en met tapijten, kleergoed, gordijnen geblind2. Ik
herinner mij hoe we geleidelijk wat licht in huis kregen en de klaarte aanvoelden als
een weelde. Maar nu deed het stikgas zich weer voelen. We hadden intussen
inkwartiering van Engelse soldaten en het is dank aan een fles gin van een Engelse
generaal en veel warme melk dat we er bovenop zijn gekomen. Het ergste: de
beschieting was voorbij, het andere een kwestie van tijd. Iedereen bleef aan 't zijne
bezig om te herstellen, op te bouwen en in orde te brengen. Het stille dorpsleven
hernam zijn gewone gang.’

<1919>
<februari-maart 1919>
Het notaboekje bevat een laatste notitie:

februari 1919
Permanent gevaar altijd geweerschoten elke boerenloeder3 heeft een geweer veroverd
en nu er geen werk is verlustigen zij zich met schieten. Dat zal duren zolang er
cartouchen4 zijn. Vernomen:
Bij 't inkomen van de Engelsen was de roep - ‘Allemands partis’ - werd hier
opgenomen als een bevel: ‘alleman parti’ - en veel mensen zijn in angst weggevlucht.
Verder - guerre fini[e]! Moscroen -

2 maart 1919
Voor 't eerst wordt er weer mis gedaan in de kerk.
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Streuvels was 47 jaar
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<Nawerk>
Bijlagen
Aan... [mijn vrienden in Nederland] te Amsterdam.
Mijn Inzicht.1
omdat ic Vlaminc ben.
Er komt overal roeringe2 in het Vlaamse kamp - gij zegt het wel - maar met de
roeringe komt er ook onenigheid en twist. Ik ben niet helemaal op de hoogte want 't
blijft hier eenzaam als in [de] Sahara en geestesgemeenschap en dagbladen krijgt
men weinig of geen! Toch wil ik u wel vertellen wat ik ervan weet en hoe ik erover
denk.
De Vlamingen die in Holland verblijven laat ik er buiten - gij weet er meer van
dan ik. Hier zijn er voor 't ogenblik drie soorten of groepen:
1o Deze die zwijgen en die beweren dat al de Vlamingen zouden moeten zwijgen
zolang de oorlog duurt. Dat zijn de gedaagden, de kranigen die geduld hebben
en op 't gepaste ogenblik zullen voor de dag komen.
o Deze die niet kunnen of willen zwijgen. De vaderlandse Vlamingen die 't luidop
2
roepen: Vlaanderen in een nationaal België!
o De jonge ongestuimigen, met radicale denkbeelden, - vol moed en
3
vooruitstrevend van aard zijn ze bezield en willen Vlaanderen maken tot een
schoon en rijk land in Europa!
Daar hebt gij ze alle drie en ik geloof wel dat ze 't allen om 't even goed menen en
elk met eigen middelen, 't zelfde doel trachten te bereiken. 't Ongeluk echter is, dat
ze 't van elkaar niet verdragen, dat elke groep fel tegenover elkaar staat en dat ze er
meer op gesteld zijn elkaar in de eerste plaats te bekampen, en daarna de vijand.
Welke in deze mijn eigen mening is? Vraagt gij terecht. Ik geef u toe dat 't geraadzaam
is mij nu uit te spreken, anders wordt er me toch een mening toegeschre-

1

2

verschenen in De Nieuwe Amsterdammer van 3 juli 1915 en in samenvatting in De Nieuwe
Rotterdamsche Courant van 3 juli 1915, en De Belgische Standaard te De Panne in de nrs.
1 (1915) 105-106, van 18-19 en 20 juli
roering: beweging
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ven zonder er men naar zien zal of 't wel de echte is! Vergeet echter niet dat ik noch
leider ben noch hoofdman. Eens in mijn hele leven heb ik slechts de mond geopend
en in 't publiek mijn mening geuit - 't was na de Rodenbachfeesten te Roeselare1 waar
de studenten drie dagen lang geschreeuwd hadden: ‘wij eisen een Vlaamse
Hogeschool!’ Ik die meende dat 't eisen geen spelletje was, wilde hun een kordaat
en eenvoudig middel aanwijzen om hun eis vervuld te krijgen. Ik schreef in ‘Hooger
Leven’2 dat het alleen van de studenten afhing om een Vlaamse Hogeschool te krijgen
- dat ze maar hoefden te willen - dat de hogescholen er waren voor de studenten. enz.
- Ik riep: Blijf allen gelijk thuis, richt staking in! Ga niet naar de hogeschool zolang
men 't hoger onderwijs niet in uw moedertaal heeft ingericht! Ik haalde er de Poolse
schoolkinderen bij die zich liever lieten afranselen dan naar Russische scholen te
gaan, enz... Na 't verlof gingen de studenten natuurlijk allen kalmpjes terug naar hun
Franse cursussen en 't was uit met eisen. Maar 't ergste: ik kreeg al de leiders van de
Vlaamse Beweging op de kop en mijn optreden werd gebrandmerkt met hevige
protestartikels, - zodat ik nu nog aan 't twijfelen ben of ik wel een formidabele
beestigheid3 heb begaan of dat de Vlaamse Bewegers mij uit de baan hebben gekegeld
uit vrees voor deloyale concurrentie - iemand die er te hardhandig wilde doorgaan
en te veel consekwentie eiste van de Vlamingen. Sedertdien houd ik me in de rangen
als gewoon soldaat en tracht maar eenvoudig met goed letterkundig werk de zaak
van de Vlamingen te bevorderen - als iemand die 't Vlaams woord hanteer en verbruik,
gewoon gelijk de bouwmeester 't doet die met Vlaams materiaal, Vlaamse gebouwen
optrekt. Verwacht dus maar niet dat ik bij de ene of de andere groep ‘strijdend’
optreed en als ik u over die zaken schrijf, is 't aleens niet4 om mijn mening te doen,
want in deze tijden van drift en opgewondenheid wordt

1
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in 1909, Streuvels publiceerde in de nummer 7 (27 juni) en 8 (11 juli) van het Rodenbachblad
twee artikels: Rodenbach in Holland en Verantwoording die deining veroorzaakten omdat
hij de literaire betekenis van Rodenbach relativeerde
Hooger Leven. Algemeen blad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen. Leuven 1 (1906)-9
(1914), in nummer 51 van de 4e jaargang (18 dec. 1909) werd Streuvels' Rodenbach in
Holland overgenomen
beesigheid: stommiteit
aleens niet: niet eens
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het zelfs een gewoon sterveling niet geoorloofd er een mening op na te houden; zo
gauw men de mond opent of een woord neerschrijft, gaat men aan 't verdraaien en
't verdenken en met 't meeste behagen slaat men de kop in, al wie maar de schijn
heeft niet tot de zuivere partij te behoren! Daarom noem ik het dan ook maar: mijn
inzicht en voeg erbij dat het mijn bescheiden, persoonlijk inzicht is, waarmede ik
niet voorheb te ijveren of invloed te oefenen - t' is alleen te beschouwen als de
mijmering van de landelijke eenzaat - een middel om er met mezelf mede in 't klare
te komen... De eerste soort Vlamingen - de zwijgers - zijn heel zeker de
voorzichtigsten; die niets doet, zal voorzeker niets misdoen - en bijzonderlijk in deze
tijden brengt alle daad dubbel gevaar mede: men mag de vrienden niet misdoen en
de vijanden ook niet. Of er de Vlaamse zaak voordeel of nadeel bij heeft, valt te
bezien. In een tijd dat alles uit zijn haken is en het ‘Primum Vivere’ als enige wet
geldt, kan men het ongepast heten over taalkwesties te komen razen. De Duitser moet
eerst uit de voeten, dan eerst kunnen we weer aan onze eigen zaken beginnen.
Daartegenover staat echter dat de franskillons niet zwijgen en dat er achter 't front en er voor - in troebel water wordt gevist en men met venijnige bedoeling iets aan 't
brouwen is dat op zijn tijd zal uitbreken. De Vlaamshaters denken dat ze 't spel
vrijhebben, dat er geen Vlamingen meer bestaan en zij ons, zonder stuik1 of stoot
voor een tweede jaar '302 kunnen plaatsen. Het werd al reeds meermalen verkondigd
tijdens deze oorlog: ‘du flamand, on n'en parlera plus après la guerre!’ Laat ze maar
doen, zeggen de Vlamingen van groep I, alles wat wij te doen hebben is onze naam
en faam zuiver houden opdat er ons niets kan ten laste worden gelegd door de
franskillons. Bij de tweede groep horen bijzonderlijk de Nationalisten. Zij komen
op Vlaams gebied strijdend vooruit maar zij herinneren eraan dat wij nu meer dan
ooit vaderlandse Belgen moeten zijn en blijven.
‘Gelöst sind die Bande der Welt; wet knüpfet sie wieder?...’ Dat komt echter wel
terecht. Alles wat eens geweest is, moet weer worden gelijk het was. Wij zijn
Germanen maar geen Duitsers; Belgen eerst en dan Vlamingen om zo gauw en nu

1
2

stuik: stoot
1830: Belgische onafhankelijkheid

Stijn Streuvels, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

669
reeds, voor zover het kan, overal op onze hoede, om geen voet grond te verliezen,
want in plaats van één vijand hebben wij nu te doen tegen twee!
De derde groep heeft zich bij mijn weten nog nooit klaar en duidelijk uitgedrukt.
En zij zouden er veel bij winnen in 't vertrouwen van alle Vlamingen als ze eens
ronduit verklaarden wat zij verstaan en hoe ze 't willen aanleggen om Vlaanderen
tot een mooi land te maken. Van België wordt door hen nooit gerept tenzij met
misprijzen, omdat zolang er Walen en Vlamingen tot één huishouden verenigd zijn,
er nooit iets goeds kan uit voortkomen. Goed maar hoe willen zij het? Is 't de
bestuurlijke scheiding in een hervormd België - ik denk het niet. Is 't de groepering
van de Vlaamse provinciën onder een nieuwe dynastie? Zullen zij onze koning Albert
I met onze soldaten die voor België gevochten hebben, heel 's lands bestuur, beletten
terug te keren of hen onthalen op een burgeroorlog? Of zijn zij nu reeds overtuigd
dat er van België nooit iets meer terecht komt en denken ze dat er kans is dat wij een
Vlaamse vorst krijgen of moet er een nieuwe Vlaamse Republiek ontstaan in Europa1?
Gewichtige vragen allemaal die niet voldoende zijn toegelicht of die veel te veel in
't onbepaalde zijn gehouden. Ik vind het verkeerd, als men niets met zekerheid weet,
met zulke gewichtige plannen uit te pakken, of krijgen we 't voor 't kiezen? Een eigen,
onafhankelijk Vlaams Vaderland, met eigen Vlaams bestuur, waar wij zijn als in
eigen huis en wij vrij ontwikkelen kunnen en een eigen beschaving kweken - dat
ware eigenlijk het ideaal!...
Maar, wat een afgrond tussen wensen en wezenlijkheid?! Een staat wordt niet
gesticht door enige leiders al menen ze 't nog zo goed. Ik hoor wel van Vlaamse
korpsen die zouden vertegenwoordigd zijn op de Vredes-Conferentie waar de rechten
van de kleine volkeren en inzonderheid deze van de Vlaamse te berde komen. Maar
men moet toch meer dan naïef zijn om te geloven dat gezanten en ambassadeurs, de
wensen van een

1

allusie op punt 2 van de Beginselverklaring van de extreem-activistische groep
‘Jong-Vlaanderen’ van eind-october 1914: ‘Een koninkrijk Vlaanderen moet gesticht
worden...’. Felix Timmermans die deze verklaring later mede ondertekende verklaarde zich
ronduit voorstander van een ‘Vloms keuninkske’
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groep Vlamingen zouden in acht nemen?! En als er dan andere Vlamingen van even
groot gewicht, de vertegenwoordiging vragen om diametraal andere eisen te stellen
op die conferentie[?] Ten andere, men hoeft maar rond te kijken en de geschiedenis
na te gaan, - het zou inderdaad nog de eerste keer zijn dat men in zulke vergadering
enige rekenschap houdt van taal of ras, waar niets op 't tapijt komt dan de strategische
of economische voordelen van de grote mogendheden zelf.
Ik geloof dat we zullen Belgen blijven, Vlamingen worden, Duitsers of Fransen
worden al naar gelang de geografische ligging in 't kraam van de betrokkene belangen
van de partijen te pas komt, zonder dat ooit iemand naar onze wensen zal luisteren!
En: onze eigen onafhankelijkheid met de wapenen of met geweld afdwingen of
bevechten, daar denkt toch ook geen sterveling aan? Daarom vrees ik dat de roering
van de Vlamingen uit groep III niet zonder gevaar is. Zij kunnen zoiets te goeder
trouw vooruitzetten, maar ze moeten toch afrekenen met de mogelijke uitvoerbaarheid
van hun plan, anders is 't nutteloze verbrokkeling en tweedracht veroorzaken, 't geen
ze doen. Daarenboven moeten ze ook nog afrekenen met de menigte die hun volgen
zal, of niet volgen. Hewel, ik meen te weten dat het ogenblik om 't vaderlandse
probleem aan te roeren allerslechts gekozen is. Tot voor de oorlog hadden wij,
Vlamingen, geen eigenlijke nationale opleiding - er was geen verleden, geen echte
vaste band, dus ook geen warmte of hechtheid van gevoel - geen overtuiging gelijk
men wel heeft in andere landen; - we voelden ons een beetje als vreemdelingen in
eigen huis omdat wij in veel dingen verongelijkt waren, nl. en bijzonder om te
ontwikkelen in ons eigen wezen. Maar nu heeft die oorlog alles omvergegooid en
een ommekeer verwekt in de gemoederen van de mensen. In mijn omgeving, over
heel de streek toch heb ik het kunnen nagaan, heb ik het zien ontwaken en groeien.
Ten andere, dit moet ik zeggen: in mijn dagboek o.a. zult gij die evolutie kunnen
nagaan - wacht maar tot gij een algemeen overzicht krijgt over 't geen ik dag na dag
heb opgetekend gelijk ik het gebeuren zag! - het dagboek zal kunnen dienen als een
verzameling gegevens voor iemand die de geschiedenis van het vaderlandse bewust
worden van ons volk wil tot een studie bewerken. En ik geloof dat het gevoelen eerst
tot zijn volle kracht komt, na de oorlog - gelijk
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hoe de uitslag wezen moge of wat er met ons volk gebeure. Noem ons land nu België
of Vlaanderen, dat is de mensen om 't even, maar in elk geval zal 't ene gelijk 't
andere... een vaderland zijn waarvoor men liefde en genegenheid zal voelen. Ik weet
niet wat er in de volksziel van de Walen is gebeurd, maar de Vlaming kent voortaan
een nieuw gevoel, hij is bezield met vertrouwen en innige verering voor zijn koning
en heel het vorstelijk huis; - vaderlandsliefde zal hier voortaan geen ijdel woord meer
zijn of een officiële abstractie. 't Geen men met zijn bloed verdedigd heeft en heeft
willen behouden - men winne het of verlieze 't - men heeft het lief en men zal het
blijven beminnen! Het lijden dat men onderstaan heeft, het verdriet om de zoon die
sneuvelde heeft zich omgezet in gehechtheid aan de zaak waarvoor men heeft geleden
of waarvoor bloedverwanten hun leven lieten. Zoiets voelt men als een band die al
de krachten van de ziel tot het veroverde of het verlorene aantrekt.
Er is nog meer: de Vlamingen van de derde groep weten dat zij door hun handeling
en omgang, verdacht (te) worden in samenwerking te zijn met de Duitsers. Zij
verrechtvaardigen zich tegen deze aantijging door te verklaren: dat alle hulp, gelijk
van waar ze komt, mag en moet aangewend worden als 't geldt de belangen van
Vlaamse landgenoten te behartigen - dat, zelfs binst1 de oorlog nog duurt, men werken
mag en denken om geestelijke en stoffelijke nood bij ons volk, te weren. Dat 't beter
is dat ons volk 't leven houdt met Duitse gunsten dan dat het vergaat door 't geen ons
geworden wordt, te weigeren.
Daar hebt gij nu de houding van de drie Vlaamse groepen in oorlogstijd. Wie is
er in 't gelijk? - Ik wilde maar dat een gezaghebbende leider - hadden we maar wat
minder leiders en wat meer volgers! - opstond en luidop het symbolum2 van de
Vlaming verkondigde, waarna3 eenieder zijn gedragslijn te richten heeft. Nu zitten
we maar elk afzonderlijk na te denken en elk handelt naar eigen goeddunken en
buiten voeling met de gemeenschap, op gevaar af, als lafaard, dweper of verrader
gescholden te worden door deze die anders denken en doen.

1
2
3

binst: terwijl
symbolum: de geloofsverklaring
waarna: waarnaar
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‘Wachter, wat is er van de nacht?’ Hoe staan we er eigenlijk voor? Het fatum hangt
boven ons hoofd en in afwachting dat de grote mogendheden over ons lot beslissen,
leven we in de onzekerheid en razen wij over 't geen we te doen hebben, alsof we
onze beschikselen1 zelf gingen inrichten. Laat ons echter alle illusies afwerpen en
eerlijk bekennen dat we 't zullen aanvaarden gelijk 't ons geboden wordt en er ons
beste voordeel zullen in zoeken.
Valt het zo uit dat we weer Belgen worden, dan maar met nieuwe moed de strijd
weer aangevat om onze rechten te overwinnen, 't geen mijns inziens uitsluitelijk moet
gebeuren door 't bewust maken van de Vlaming aan zichzelf. Hadden alle Vlamingen
het volle ras- en stambewustzijn, we kregen alles wat we nodig hebben om ons vrij
te ontwikkelen, zelfs nevens de Walen en spijts de Fransgezindheid, want van een
zelfbewust volk gaat een onoverwinnelijke kracht uit waartegen niets bestand is.
Vallen de gebeurtenissen anders uit, dat de Franse invloed overwegend is, dat
Vlaanderen en 't Vlaamse volk verdrukt worden, dan nog vrees ik niet! Er bestaat
immers levenskracht genoeg in ons volk om te reageren tegen iets dat ons wezen
vreemd is en naarmate die verdrukking heviger is, zal de weerstand zich heftiger
openbaren. Liever dat de vijand zichtbaar optreedt dan dat hij zich als vriend vermomt
en ons met wat zalf om de baard, de dieperik instuurt2! Er is ook nog een derde
veronderstelling die we als mogelijkheid kunnen voorzien. Dat we door Duitsland
ingelijfd worden. Wat de Duitsers in dit geval met ons voor hebben, weet ik niet.
Duitsgezinden kunnen het onder maatschappelijk en stoffelijk opzicht een weldaad
noemen en een geluk om in de schoot van de grote Germaanse familie opgenomen
te worden, - maar mijn heilige overtuiging is 't, dat het dan met ons Vlaamse
zelfstandigheid op korte tijd en voorgoed gedaan is! Hier moet ik het zeggen, hoe
zeer het me verwondert dat de Vlamingen van de derde groep dat vraagstuk nooit
openlijk aanroeren, dat ze nooit gewezen hebben... op het Duitse gevaar! Want het
komt er toch eigenlijk op aan, niet waar, beste broeders, onszelf te

1
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beschiksel: lot
de dieperik insturen: doen ten onder gaan
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blijven - of liever: onszelf te worden?! Want daar ligt het hem juist: wij bezitten ons
eigen bloed en al de natuurlijke hoedanigheden van ons ras, waarvan de taal de
sterkste uiting is, maar toch niet alles vertegenwoordigt. 't Geen ons ontbreekt echter
en waar we nog niet toe gekomen zijn, is tot het bezit van een eigen cultuur, die haar
stempel slaat op heel ons hoger wezen en bestaan. Van een Hollander zal men nooit
een Duitser maken - daar is men er bovenop1, daar heeft de hogere beschaving iets
tot stand gebracht - een eigenschap gegeven aan het ras, en dat gaat er niet meer uit.
Zelfs zonder enige cultuur zullen we weerstaan aan Franse infiltratie omdat we door
het verschil van aard en ras op natuurlijke wijze, daartegen geïmuniseerd zijn. Maar
dat Duitsland ons alle mogelijke vrijheid late en met de beste bedoeling ons heel zijn
cultuur op de kop gooie - door de verwantschap van taal en aard, houden we op
Vlaming te zijn en wordt onze volgende generatie met 't Duitse volk vereenzelvigd.
Het kan niet anders, we worden er door opgeslorpt want we hebben geen verweef
omdat we nog niet eens ons zelf zijn en 't geen we bij de Duitsers als superioriteit
zouden beschouwen, noodlottig moeten aangrijpen om onszelf te volmaken, ten koste
echter van onze Vlaamse stam- en ras-eigenschap. 't Is maar best in elk geval dat we
de zaken klaar inzien en op elke mogelijke oplossing voorbereid zijn. Wat we ervoor
of ertegen moeten doen, dat zullen de leiders wel best weten - één ding, volgens mij
moeten we uit al onze macht betrachten en niets verwaarlozen om, ten koste van
alles, één en onverdeeld eendrachtig te blijven. Al 't geen verdeeldheid verwekken
kan vermijden, malkaar te rade gaan2, niet veroordelen, verdacht maken of overboord
gooien, integendeel alle Vlaamse krachten verzamelen om ze te gebruiken als de tijd
zal gekomen zijn. Ik ben wat uitvoerig geweest, maar ik heb me uitgesproken om er
niet meer te moeten op terug komen.
In afwachting dat de veranderingen zich voordoen, leven we hier voort in 't land
van de hevige contrasten. Terwijl ik hier te schrijven zit, stroomt de reuk van de
kamperfoelie mijn venster binnen, de vink zit te fluiten in een boom, hoog in de
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er bovenop zijn: hersteld, gered zijn
malkaar... gaan: elkaar om raad vragen, zich beraden
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lucht ronkt als een reuzenhorzel de militaire vlieger en ver in 't westen dreunt
aanhoudend het zwaar geschut dat ons herinnert aan de mensenmoorderij van de
XXste eeuw.
13 juni [1915], Ingooigem
Stijn Streuvels

Vrijschutters?1
Met de uitgave van de vier eerste maanden van mijn dagboek heb ik de ondervinding
opgedaan dat er, in deze bewogen tijden, heel weinig lezers bezadigd genoeg zijn en
koel van hoofde om 1o te lezen 't geen er feitelijk geschreven staat; 2o het geschrevene
op te nemen in de geest waarin het geschreven werd. 't Merendeel heeft zich laten
gaan door een opgewonden gemoed en gezocht in ‘de letter’ 't geen hun eigen
vooringenomen geest er wilde van maken. Een lezer is in zijn volle recht om zijn
verontwaardiging of instemming uit te drukken over 't geen hem als lectuur wordt
voorgelegd. Ik zou er nooit aan denken me om iets te verrechtvaardigen van al 't geen
ik geschreven heb. 't Geen ik echter niet stilzwijgend mag laten gebeuren, 't is als
men om beweringen te staven, teksten uit mijn werk pikt, die regelrecht het
tegenovergestelde moeten bewijzen van 't geen ik ermede bedoeld heb. Mijn
bijzonderste bekommernis bij 't opstellen van mijn dagboek is geweest: de Waarheid
te dienen. Een aandrang des harten, om, als er langs alle kanten zo veel en zo
moedwillig gelogen werd, de waarheid te zeggen. - Alle waarheid uit te spreken, van
waar zij ook kome en welke gevolgen zij ook hebben kan, - onder die leus zetten
wij, de generatie van '90, onze zeilen uit met ons tijdschrift: Van nu en Straks2!
Van vriend en vijand heb ik ridderlijk verteld 't geen ik gezien heb en ondervonden.
Van alle eigen gevoeligheid heb ik me opzettelijk onthouden zodanig dat men
vermoeden ging dat ik alle gevoel verloren had. Mocht ik dan niet rekenen om

1
2

verschenen in De Vlaamsche Post 1 (1915) nrs 135-136 (6 en 7 juli)
Vlaams letterkundig tijdschrift uitgegeven te Brussel en later te Antwerpen van 1893 tot
1901

Stijn Streuvels, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

675
even loyaal door vriend en vijand behandeld te worden? Wat de vrienden ervan
gemaakt hebben laat ik hier onverlet1, - ik heb het eigenlijk over mijn ondervindingen
met de Duitse pers.
De Dusseldorfer General-Anzeiger (no 89) drukt de 16 maart mijn relaas over de
inkwartiering onder de titel: ‘Stijn Streuvels' Loblied der deutschen Officiere’. - Hoe
komt men er te goeder trouw toe om mij de bedoeling te geven een loflied te schrijven
waar ik niets meer dan mijn koude gewaarwording heb neergeschreven - of denkt
men waarachtig dat ik het minder onbevangen had verteld voor de wereld, als die
Duitse officieren brutaal en barbaars waren opgetreden?! Op zulke wijze voorgesteld
ziet het eruit alsof het Duitse blad waarlijk voor een buitengewone gebeurtenis stond
en alsof die zes officieren de enige zouden zijn in heel 't Duitse leger die zich in 't
bezette land, fatsoenlijk zouden gedragen hebben en het als een wonderheid geldt
zoiets te mogen bekend maken. Dat is echter maar bijzaak, erger is 't geen men mij
toeschrijft in zake Vrijschutterij. De Duitsers zoeken al waar zij kunnen getuigenissen
om te bewijzen dat de Belgische burgerij op verraderlijke wijze deelgenomen heeft
aan de oorlog. Met dat inzicht zijn de persmannen ook gaan grasduinen in mijn
dagboek en ze hebben er maar van genomen 't geen hun dienstig kon zijn en 't andere
laten liggen. Enig dagen geleden kreeg ik het no 212 van de Vossische Zeitung2 - met
een artikel van Julius Wertheimer waarin o.a. overgedrukt staat 't geen in mijn dagboek
voorkomt onder datum van 18 augustus en daarop de uitroep: ‘Kann man naïver
zugeben, das die belgische Regierung die Zivilbevölkerung bewaffnet hat?’ Hoe
naïef die bekentenis op te nemen is, dat heeft de Echo Belge3 van 2 mei, voor mij
gedaan, zodat ik Julius Wertheimer onverlet kan met rust laten. Gister nu krijg ik
enige nrs van de Reichsbote met een artikel van A. Schowalter - en daar ook al moeten
mijn teksten dienen om de bedoelde beschuldiging van

1
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onverlet: onbesproken
reeds in nr. 104 (26 februari 1915) had de Vossische Zeitung een stuk uit Streuvels' dagboek
vertaald onder de titel: Panik in Flandern, dat men aanwendde als bewijsmateriaal voor het
optreden van de Belgische vrijschutters
Belgische krant in Nederland zie hoger onder 5 april 1915
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de Belgische franc-tireurs1 te bevestigen. Ik ben eerst wat geschrokken. Had ik nu
werkelijk, zonder het te willen, iets verteld waaruit men die bewering kon opmaken,
- of had men moedwillig mijn teksten vervalst? De teksten zijn 1o uit hun verband
gerukt 2o de aanhalingen juist afgeknipt waar het bewijs eerder 't tegenovergestelde
moet bevestigen. Had ik maar kunnen vermoeden dat men met zoveel spitsvondigheid,
dingen zou willen zoeken die er niet zijn, dan had ik, in plaats van de feiten aan te
halen zonder meer, de geschiedenis van de feiten kunnen schrijven met volledige
toelichting zodat alle misverstand onmogelijk werd... Maar wie denkt eraan wat men
te verantwoorden krijgt?!
Ik heb me opzettelijk onthouden om dingen te verhandelen die buiten mijn
waarnemingssfeer lagen. Men heeft het me kwalijk genomen van Belgische kant,
dat ik geen verontwaardiging heb geuit en geen jammerklachten over 't geen te Visé,
te Leuven, te Aarschot, enz. gebeurd is2. Ik zal me er wel voor wachten de schreeuwers
na te doen en gevallen te beoordelen waarvan ik zelfs langs psychologische kant de
toedracht en 't verloop niet benaderen kan om er een inzicht over te krijgen. Ik zeg
bij mezelf: hebben de burgers het gedaan in vrije en ongewettigde aandrang, dan
hebben die burgers een andere mentaliteit dan deze die ik hier rond mij ken... Zijn
het de soldaten geweest die de gruwelen bedreven hebben zonder reden, - waarom
begingen diezelfde soldaten diezelfde gruwelen niet hier op de streek? In afwachting
dat er ginder licht opga en de droevige waarheid aan de dag kome, wil ik mij bemoeien
te beletten dat er valse beschuldigen of betichtingen de wereld ingaan over de
bevolking die ik wel ken en waarvoor ik durf instaan3. Eens en voorgoed dus alles
weggeweerd wat door mijn schuld, maar enig vermoeden of aanleiding zou kunnen
geven te veronderstellen dat er hier op de streek ook maar 't gedacht aan vrij schutterij
zou ontstaan zijn, late varen dat er vrij schutters zouden hebben bestaan.
De heer Schowalter begint zijn bewering in no 252 van de Reichsbote dat, gezien
de algemene weerplicht4 bij ons Belgen

1
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vrijschutters
in augustus 1914: gruwelijke moordpartijen onder de burgerlijke bevolking
dat ze dit niet zou doen, de bevolking van zijn streek
weerplicht: dienstplicht
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slechts onder zwakke vorm bestaat, de overblijvende weerbaren, buiten het leger,
zich gerechtigd en verplicht voelden hun erf te verdedigen. Bij mijn weten echter
heeft er hier op de streek geen enkel burger aan gedacht zijn erf te verdedigen - er
wordt ook geen enkel voorbeeld aangehaald om die bewering te staven - integendeel
waren de burgers veel te vroeg besloten hun erf in handen van de vijand te laten, eer
het zelfs al noodzakelijk bleek. In volle tegenstrijd met zijn bewering, kan dienen 't
geen Heer Schowalter in no 263 van 't zelfde blad aanhaalt uit mijn dagboek, te weten:
II, 66; - III, 18; - III, 78; - I, 48, 56,* waar van niets anders kwestie is tenzij van
vluchten zonder dat er ooit door iemand aan verweer gedacht wordt. In no 261 van
de Reichsbote komt het eigenlijke Franktireurtum te pas en het heet weeral: dat ik
er in mijn dagboek de getuigenis van gegeven heb! Dat schijnt gebeurd te zijn door
't geen ik op datum van 5 augustus, blz. 6,** heb geschreven. Namelijk dat een
herbergierster aan haar klanten openlijk verklaart dat ze de stalen viertand gereed
houdt in geval de vijand afkomt, om hem door hun lijf te steken. Verschrikkelijke
uitlating inderdaad als men ze op de letter wil nemen. Vooreerst zal Heer Schowalter
mij wel toegeven: dat er een afgrond is tussen het woord en de daad, - dat men eerst
nog moet nazien of er wel ‘mening’1 is, eer men enig gewicht hecht aan zulke
uitspraak. Weet wel dat we dit neerschreven op 5 augustus - dat er toen bij de mensen
geen glimp van waarschijnlijkheid bestond dat er ooit een Duitser tot hier op de
streek zou doordringen. En wat er toen al gepraat en gepocht werd, meer en erger
dan door die herbergiersvrouw! Vier maanden later echter waren 't merendeel van
de grootsprekers 't land uitgevlucht, waar ze geruster hun onbevangen woord mochten
laten horen, de anderen hielden zich koes - en de feiten bewijzen het: er is geen enkel
stalen viertand bij te pas gekomen! Als Heer Schowalter hier eens op het dorp komt
zal ik hem kennis laten maken met die wreedaardige vrijschutterin; ik heb ze onlangs
gezien, kalm in gesprek met twee gedaagde Landsturmers2 die hun post hebben hier
aan de ijzerenweg3 en nu en dan bij de weerdin
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zie pp. 152, 178, 227, 85-86, 92-93
p. 51
mening: ernst
Landsturmer: oude gemobiliseerde Duitse soldaten
ijzerenweg: spoorweg
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een pintje komen drinken. 't Is heel zonderling - 't geen de Duitser voor zichzelf als
de gewoonste menselijke gewaarwording aanziet, rekent hij ons aan als een ondeugd!
Wij zijn wel kalme mensen maar toch geen zwammen of stukken hout. Het vaderlands
gevoel is bij ons volk weinig ontwikkeld, maar denk toch niet dat we de beweldiging1
van ons land en de druk van de vijandelijke bezetting verdragen kunnen alsof 't iets
ware dat aan de bewoners uit de maan is voorgevallen! Waar zijzelf zo sterk hun
volks-solidariteit bewust zijn, mogen ze toch niet verwachten dat een overwonnen
volk, de bestorming en de inval als een geschenk en een weldaad kan ontvangen en
vriendschap sluiten van eer nog de strijd is uitgestreden?! En nu komen we weer aan
de Burgerwacht2, en 't geen ik ervan verteld heb op I, 34.* Hier schijnen de Duitsers
nog altijd maar heel buiten kennis van de toestand te blijven. Die instelling gelijk
iedereen ze kent in de steden, bestaande uit een korps geoefende en gewapende
burgers, bestaat ook op elke [gemeente] doch enkel op papier - t.t.z.: ongewapend,
ongeoefend, ongeordend, - niets anders dus: tenzij een lijst met namen waarop
iedereen voorkomt die in aanmerking komen kan om tot de dienst geroepen te worden
in geval de Burgerwacht werkelijk moest in dienst treden. Bij 't uitbreken van de
oorlog, kwam er bevel van het militair bestuur dat men op al de gemeenten de dienst
van de Burgerwacht moest inrichten. Hier op Ingooigem laat men de zaken altijd
eerst een tijdje vlotten zodat 't geen overal reeds lang in voege was, hier eerst begon
enkele dagen eer 't zou geschorst worden en opgegeven. Wel, die dienst op de
gemeenten bestond hoofdzakelijk als noodhulp voor de politie en om toezicht te
houden op de voorbijgangers die een identiteitsstuk te vertonen hadden waar er vaste
posten waren opgesteld. Die dienst is hier zelfs nooit binst3 de dag en enkel 's nachts
uitgeoefend geworden - dus voornamelijk om dieften4 te voorkomen, daar onze
politie, de veldwachter, dienst had moeten nemen bij 't leger. Ik heb er voor al wie
ogen en oren

1
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beweldiging: overweldiging
de Burgerwacht, voortzetting van de ‘Schutterij’ onder het Nederlands bewind, was slechts
een paradelegertje van gewapende burgers, zij werd op 29 augustus 1914 ontbonden
zie p. 74
binst: tijdens
diefte: diefstal
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heeft en begrip, met een greintje ironie aan toegevoegd, I, 34, dàt we met ons twee
het dorp afketsten1 (dieven waken2 dus!) terwijl de andere twee (controle-wakers!)
op de bank bleven zitten voor 't gemeentehuis. Dat er zelfs gisteren, toen de wacht
de eerste keer fungeerde, op drie plaatsen gestolen werd. 't Is maar te zien hoe-je de
dingen leest, newaar! Als ik aan Heer Schowalter de drie kameraden moest laten
zien die met mij de wacht optrokken, zou hij bovendien kunnen verkondigen dat de
Duitsers van zulke vrijschutters niets te vrezen hadden. Er kwamen dus, gij ziet het,
zelfs geen wapenen bij te pas. Het staat er toch duidelijk meen ik, - tot 21 augustus
was hier op de streek geen vermoeden zelfs om een Duitse soldaat te kunnen
aanvallen. De avond van diezelfde 21ste komt het nieuws dat de vijand doordringt
(I, 39)* en roef! de Burgerwacht is ontbonden op al de gemeenten en wel op bevel
van de militaire overheid, die3 ons werd medegedeeld door een peleton gendarmen4,
waarvan er twee hier bij mijn poort post vatten en er heel de nacht de aankomst van
de eerste Ulanen5 moesten afwachten. Ware onze Burgerwacht nu tenminste op enig
verweer ingericht, dan zouden we heel zeker geroepen geweest zijn om die twee
gendarmen bij te staan bij een vermoedelijke aanval. Zij hebben mij integendeel naar
binnen gestuurd en ik heb heel die nacht lekker geslapen! - Hoort ge na 22 augustus
op een gemeente, nog de Burgerwacht vernoemen? Als de eerste Duitse verkenners,
de 23ste, werkelijk voorbijkomen, is er noch Burgerwacht noch vrijschutter te zien
- zij rijden ongehinderd tot ze in Kortrijk met Franse Dragonders in aanraking komen.
De Burgerwacht wordt vervangen door vrijwilligers en dat woord weeral, schijnt
aanleiding te geven tot misverstand. De vrijwilligers waarvan sprake II, 47**; waren
wel en degelijk jongelieden die vrijwillig dienst genomen hadden in 't leger die in
de kazerne van de gendarmerie4 gehuisvest waren en onder leiding van gendarmen4
dienst van verkenning uitoefenden. Daarvan maakt heer Schowalter in zijn

1
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afketsen: over en weer lopen
waken op de dieven
zie p. 78
die: dat
gendarmen: rijkswachters, marechaussee
Uhlanen: gevreesde Duitse cavalerietroepen die in afzonderlijke groepen achter de vijandelijke
linies opereerden
zie p. 138
gendarmen: rijkswachters, marechaussee
gendarmen: rijkswachters, marechaussee
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artikel: ‘Auf eigene Faust, wenn auch in Uniform, sammelten sich Freiwillige zu
Ueberfällen an Brücken...’ enz.
In 't begin van de oorlog reeds werd het van ambtswege aan de bevolking
voortdurend voorgehouden: dat het de burgers ten strengste verboden was op gelijk
welke wijze, deel te nemen aan de vijandelijkheden. In de dagbladen van
augustus-september kan men de tekst van die verordening nog vinden en originelen
van de plakbrieven bestaan ook nog wel. Als er maar enigszins waarschijnlijkheid
of een veronderstelling had kunnen zijn aan vrij schutterij, waarom had ik dan
geschreven -(II, 48)* naar aanleiding van de ondoelmatige hulp van de jonvrijwilligers
-: ‘Onze militaire gouverneur zou beter doen ons enige flinke, vastberaden
scherpschutters te zenden of maar eenvoudig zulk karweitje over te laten aan onze
eigen jachtwakers en wildstropers - op die wijze zou geen enkele (Duitse) verkenner
gaan vertellen 't geen hij gezien heeft!’
Het wordt de landlieden verder als een misdaad aangerekend dat zij op 't eerste
verzoek al hun wapenen niet willen inleveren; - dat moet weeral een bewijs zijn,
door mij gegeven, van het kwade inzicht waarmede de bevolking bezield is tegenover
de oorlogvoerende Duitsers. Indien Heer Schowalter blijk had willen geven van
goede trouw en brede, eerlijke opvatting, dan had hij drie regels verder gelezen en
aangehaald en zijn lezers medegedeeld de reden waarom de mensen ertegen opzagen
hun wapens in te leveren - dan wisten ze meteen dat er hier evenmin kwestie was als
elders er gebruik van te maken om Duitsers te beschieten!
Mijn bijzonderste bezigheid sedert jaren is het nagaan van de volksziel met al haar
bewegingen en uitingen, als materiaal om uit te werken tot beeldende kunst. Ik meen
diensvolgens te mogen meespreken en mijn getuigenis kan tellen, geloof ik, waar de
mentaliteit en 't gemoedsleven van het volk ter sprake komt. Als ik de ogen dicht
doe en rond denk, kan ik niemand vinden die in staat zijn zou een Duitse soldaat aan
te vallen. Hoe het elders gesteld is, in andere streken weet ik niet, hier echter wil ik
er kalm voor instaan met mijn eigen leven. De mogelijkheid van een aanval is alleen
aan te nemen als uitzonderlijk geval - iemand die in waanzinnigheid zou handelen

*

zie p. 138
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of naar aanleiding van twisten of vechten of door buitengewoon brutaal optreden
van soldaten zelf bv., wanneer de landman zijn huisgenoten zou zien vermoorden of
verkrachten. Het gedacht aan een beraamde aanval in 't gemeen1 en enkel maar om
te doden - dat moet totaal uitgesloten worden - het bestaat niet. Heer Schowalter zegt
het wel: onze bevolking mist nationale en militaire opleiding -; daarom ook is het
zo natuurlijk dat de bevolking vreemd blijft aan de oorlog. De mensen hier zijn alleen
bekommerd met hun eigen bestaan; van de diepere oorzaken van een oorlog begrijpen
ze niets - ze aanzien het als iets van hoger hand - een straffe Gods. Zij zijn en blijven
Belg ter goeder trouw en kennen van de oorzaak enkel het onmiddellijke, dat zij
hebben kunnen waarnemen uit de gebeurtenissen: de inval van de Duitsers. En daarom
lijkt het hun heel natuurlijk dat al het kwaad terugvalt op de Keizer van het Duitse
volk - die dan al die rampen en al het kwaad gesticht heeft. 't Geen men missen moet
of verloren heeft, leert de mens eerst waarderen en zo zien we, naarmate de oorlog
vordert, het vaderlandse bewustzijn bij het volk ontwaken - iets als de natuurlijke
gehechtheid aan de grond waarop men leeft, en nu komt de treurnis om 't geen men
verloren heeft - iets als een onduidelijk gevoel van ongemak, onrust en verlangen
naar de oplossing... 't Gemoed van een buitenmens is alleen vatbaar voor elementaire
gevoelens; wat 't meer ingewikkelde betreft, daarover krijgt hij eerst inzicht en
overtuiging door zijn dagblad en 't gepraat met geleerder lieden. Nu ontbreekt hem
't ene zowel als het andere en zo zagen wij; binst2 de oorlog, de mensen aan zichzelf
overgelaten, hun innerlijke, natuurlijke gevoelens uiten zonder dat iemand er enig
bestuur of richting aan gegeven had. Die uitzonderlijke toestand heb ik waargenomen
en mijn bevindingen opgetekend als document en getuigenis voor nu en later.
Terwijl de oorlog vordert, werkt de landman kalm voort met de bewustheid, nu
meer dan ooit: dat 't geen hij opbrengt onmiddellijk leefte3 en onderstand meebrengt
- het enig noodzakelijke. Het spijt hem dat hij zich ooit heeft laten beroeren door de
gebeurtenissen en hij is beschaamd dat hij ooit schrik of vrees heeft laten blijken.
Men zou hem niet gauw meer op
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't gemeen: het algemeen
binst: tijdens
leefte: leeftocht
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de vlucht krijgen! In zijn gemoed huist en broedt wel een stille wrok en een
ongenoegen, maar hij weet niet op1 wie hij het wijten moet en hij kan er geen gestalte
aan geven; want onder de uniform van de vijandelijke soldaat verkent de Vlaamse
landman al te dadelijk de mens - moeders' kind - iemand die niet voor zijn plezier
de wapenen heeft opgenomen en huis en familie verlaten. In plaats van hem aan te
vallen of kwaad te doen zal hij toenadering zoeken en een vriendschappelijk gebaar
maken omdat hij toegeven moet aan de menselijke drang die samenbrengt al wie
door een gemeenschappelijke ramp getroffen is. Hij doet het te meer omdat hij een
onduidelijk vermoeden heeft dat zijn gebaar zal doordragen in 't voordeel van de
zoon of de broer of de bloedverwant die bij 't leger dienen en er bij terugslag het
voordeel zullen van ondervinden als de vijand hier met menselijk medelijden
behandeld wordt. Van hier tot aan de vrijschutter is er nog al een afstand!
Ingooigem 26 juni 1915
Stijn Streuvels

1

op: aan

Stijn Streuvels, In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog

683

Losse nota's
1. D.B. 1 augustus - Verjaring - zie Vlaamsche Post 165 Rondom de Kampen van
S. Hartman
2. Augustus - 9de [1914?] = Mededeling van Dr Depla1 - Veel blinden - verbrand
- veel zinnelozen.
3. Eens dat men 't gedacht aan de dood aanveerd heeft en er geen andere uitkomst
meer is - in de wanhoop ontstaat de heldenmoed 4. Fabre2 - Eux, d'une superbe indifférence aux choses humaines...
5. Es wird einem aus dieser Entfernung kaum bewusst, dass da wirklich
Menschenleben vernichtet werden.
P.O. Höcker, An der Spitze meiner Kompagnie3
6. Kerkhoven
Milit.
Mechelen
enz.
Commentaar
7. Mijn moeder heeft het 100 keren gezegd - de wereld is ten hoogste - er zal iets
voorvallen en dan eerst zullen de mensen weten hoe gelukkig ze waren.
8. Die schone overmoed van vroeger die praal - toen dacht er waarlijk niemand
dat er ooit een Duitser tot in Brussel zou komen, late varen in Kortrijk.
9. Statistiek van de vrijwilligers.
boeren - ; werkvolk - ; burgerij -; rijken ; hoge rijken -; aansluiten Persyns
brief
3 catégories vrijwilligers.

1
2
3

Alfons Depla (1860-1924), Kortrijks geneesheer en vriend van Streuvels
vermoedelijk Emile Fabre (1869-1955). Frans toneelschrijver, publiceerde in 1914 Un grand
bourgeois
verscheen te Berlijn in 1914 met als ondertitel: Drei Monate Kriegserlebnisse
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10. Niemand eerder geblaseerd1 en gewoon aan een wonder vertoog dan een landse
mens omdat zij seffens al het wonderlijke toeschrijven alsof het kant en klaar
door de fabriek en de mecaniek wordt voortgebracht!
Nil admirari - ? 11. Een stuk heide waar men evenveel soldaten - liefst mekanieke - met evenveel
kanonnen plaatst - die onder elkaar de strijd moeten uitmaken.
12. Terug uit Holland.
Reiziger die van 1ste klas in de derde terecht komt -(gevoel) (2de reis)
13. In een aanval van weemoed had ik een portret laten vergroten vinde het (ironie)
bij terugkomst 14. Dear little Belgian boy.
This coat was bought for a little boy who is a big soldier now, and has gone to
the war to fight the Germans. I hope it will keep you warm.
Love from a little boy in New-Zealand
15. De consequentie van nationaliteitsgevoel en vaderlandsliefde is volkerenhaat
en broederhaat.
16. Als men 't ene aankleeft moet men noodlottig 't andere laten schieten - en
aannemen dat de zedeleer van de mogendheden een andere is dan die van de
personen - dat ze tegenstrijdig zijn.
17. Wir haben hir das Thirische Leben betrefent an nichts mangel - aber dem Geist
geht es wie Adonia dem Königs Sohn im Alten Testament - von dem geschrieben
steht wie wirst du so mager du Könings Sohn.
Goethe's Mutter p. 231
Oorlogsdagboek2
18. Het dorp was ingenomen en we waren voortaan overgelaten aan de willekeur
van een ongekende macht - daarna de inkwartiering soldaten trekken de huizen
binnen en en men wordt gewaar dat het mensen zijn - de vrees verdwijnt - en
er ontstaat vriendelijkheid -

1
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geblaseerd: zelfvoldaan, afgestompt
in potlood bijgevoegd
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19.

20.
21.

22.

Bevelen werden gegeven met snauwend rauwe stem die ijzen deed - alsof men
plots een ongekende woede zou zien losbarsten en geweldige tonelen zien
gebeuren - De bewoners hadden zich in hun huizen verscholen en waren met
de vrees bevangen alsof er een macht over hen ware losgebroken waarvan zij
de dracht niet kenden en die zij weerloos moesten onderstaan - gelijk iets dat
uit de natuur voortkomt en blindelings slaat omdat de gewone ordewetten niet
meer bestonden en er geen zekerheid meer bestaat.
Ik heb mijn vader dikwijls horen vertellen dat de mensen hier tijdens de oorlog
van 't jaar '70 - te luisteren lagen met hun oor tegen de grond om de davering
van 't kanon te horen - 't overige van 't geen ze van de oorlog gewaar werden
zal wel in verhouding zijn met 't geen we er nu van gewaar worden en
ondervinden - we moeten ons waarlijk er is geen kwestie om tegen de grond te
gaan liggen [sic] - we zouden integendeel diep onder de grond moeten kruipen
om 't kanon niet te horen - en 't overige???...
De dwingelandij van de ‘openbare mening’ Wilde. 304
Studie - Vaderlanders ‘Pharizeiers’ analyse van de oorlog - drijfveren =
diplomatie - vrijwilligers - beweegredenen - heldenmoed - enz.
Egotisme
Den 14 oktober 1806 - Hegel1, leraar te Iéna, was bezig aan een van zijn
vermaarde verhandelingen (traités) als zijn werkkamer plots vol scherven glas
en ijzer vloog. Hij riep zijn meid en speelde op. ‘Wat betekent dat gerucht
(charivari)’ De meid deed hem uiteen dat de Pruisen op de heuvel aan 't vechten
waren tegen de Fransen en dat het een stuk obus was 't geen hem kwam te storen.
- Dat kan me niet schelen zegde Hegel - die dingen interesseren mij niet; - neemt
uw schikkingen opdat ik gerust kan voortwerken. 't Was de dag van de slag van
Iéna.
Huret., Hamb. 4812

1
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Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) Duits filosoof
Jules Huret (1864-1915) Frans journalist en schrijver
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23. In oorlogstijd doet men in de boeken soms toevallig wondere ontdekkingen.
Heine1 is moeilijk te spreken over de Engelsen. In zijn Lutezia valt hij er op met
harde vuisten en o.a. uit hij volgende bedenkingen die men een profecie zou
mogen heten: (aanhalen) zie Heine vol. IX. p. 250m) Dat werd geschreven 17
september 1842 en wordt in 1914 bewaarheid.
24. Gelijk Heine als patriotisme - een ‘Freigeist’ noemde - wordt nu allerminst
geduld - bijzonder onder de vak-vrijgeesten!
25. Humor - Brussel
Baronneke van Pissing
Brugge - Duitse ernst
26. Ruzie op de gemeenten om de lijken van de soldaten op hun grond begraven te
krijgen - Haelen enz.
27. Groot bombardement: Ik kan me voorstellen dat 't geen op een grote afstand
schrik en ontzetting verwekt - in de nabijheid voor deze die eraan meedoen het hels gedruis dronken maakt en aanzet om zich hals over kop vooruit te
werken - zonder dat nog iemand denkt aan gevaar en alle gedacht aan leven of
dood verdwijnt en verandert in een soort dronken wellust 28. Gevoel voor 't merendeel van de mensen is iets dat men uitdrukt door phrasen
en declamatie. Het wordt bij hun evenmens onder zulke vorm verondersteld
aanwezig te zijn of men scheldt U voor... ongevoelig - gelijk welk zintuig of
hoedanigheid mag een mens ontbreken, hij wordt beklaagd - mist men echter
gevoel, gelijk zij het verstaan, men wordt veracht of aanzien voor een
minderwaardig soort mens.
29. In een artikel van Von Bissing (jun.?) Keulnische Zeitung - voordracht die hij
gehouden heeft te... - Verklaart dat alles hier in België zijn normale loop
hernomen heeft en

1

Heinrich Heine (1797-1856) Duits schrijver
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't burgerlijke leven, handel, enz. zijn gang gaat onder Duits bestuur, gelijk in
vredestijd...
Het mag inderdaad wel een tour-de-force genoemd worden - 't geen de Duitsers
terwijl ze aan 3-4 fronten vechten, hier in België de orde houden - maar tussen
dat en normale toestand is er wel enige spatie1!!! - Laat ons maar eens rondzien.
- en luister eens wat de fabrikanten zeggen en nijveraars!!! De treinen lopen!
roept Von Bissing uit, - maar hoe lopen ze? en de heer Von Bissing weet toch
(niet bekend)2 dat men om te reizen per trein, een pasport tonen moet en wat
men te doen heeft om een pasport te krijgen - Zo'n papiertje kost Kortrijk-Brussel
5 dagen - - fr. + - - fr. voor de reiskaart heen en terug. - dat maakt dat men
ernstige redenen hebben moet om met de trein uit te zetten!
Postverkeer - open brieven - 14 dagen eer ze aankomen - Lijkt die bezette streek
waar 't leven zijn gewone gang gaat niet eerder aan een kamp van
krijgsgevangenen - waar het ons alle dagen te wachten staat huiszoeking te
krijgen - en waar men zich op straat niet mag begeven zonder ordenummer op
zak met signalement en waar elke gendarm u aftasten mag en als gij met een
briefje op u bevonden wordt - de bak indraait?!!! 30. Stemmingsbeelden - Volksgeest binst de oorlog
Weet je 't al - de keizer heeft onlangs een reis gedaan naar de hemel - Aan
St.-Pieter vroeg hij om God te mogen spreken - Wat-voor één? vraagt St.-Pieter
- Wel, God de Vader
- Ginder d'eerste deur rechts De Keizer klopt, wordt binnen gelaten en vindt daar God de Vader met zijn
lange baard, gezeten in een wijde leunstoel - Wat is er van uw dienst, Keizer - Wel, 'k ben tenden raad3 God de Vader en 't is dat ik u kom vragen dat gij mij
zoudt willen helpen
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spatie: afstand
oorspronkelijk stond er: is het zeker niet bekend
tenden raad: aan het einde van mijn latijn
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- Hoe dat?
- Wel ge zoudt moeten ne keer naar België komen, 'k vrees dat ik er anders
nooit deur en gerake1...
- Naar België?! Neen - neen, Keizer 'k ben veel 't oud om te reizen en te meer
dat reizen nu zo lastig is - er lopen geen treinen, er zijn geen auto's en men moet
overal pasporten hebben... dat is voor mijn jaren te moeilijk - maar weet-je-wat
- wilt g'er eens mijn zoon van spreken die zal misschien wel willen... de keizer
neemt afscheid, klopt aan een andere deur en herhaalt zijn vraag - Maar om
zekerder te spelen doet hij er aanstonds een schone belofte bij. - Als gij wilt meekomen, zegt hij, ik zal u 't ijzeren kruis geven,
- 'k Dank u wel, zegt Ons-Here daarop, - 'k en ben maar ene keer op de wereld
geweest en z'hebben mij een houten kruis gegeven en dat is al voldoende!
De keizer klopt eindelijk aan een derde deur en komt bij de heilige geest en
herhaalt weeral zijn voorstel om naar België te komen.
- Geen gedacht van! roept de H. Geest! - Ge weet, 'k en kan ik niet anders komen
tenzij onder de gedaante van een duif en 'k hoor dat gij al de duiven doet de kop
afkappen! neen, neen! En de Keizer is onverrichterzake naar beneden gekomen!
I
Wij zijn nu in een oorlogstijd
Ja, tot elkeens droefheid
En dat ons land is in gevaar
Dat is nu vast en waar
Veel vrouwen zitten in 't verdriet
Omdat zij hun man zijn ontnomen
Veel ouders ook gelijk gij ziet
Zien hun zoons niet meer thuiskomen.

31.

1

deur en gerake: er iets van terecht brenge
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Refrein:
Hoe treurig is dat niet
België zit in 't verdriet
Vaders en zoons moesten alles verlaten
Om te gaan vechten tegen ander soldaten
Kinders en ook de vrouw
Zitten in druk en rouw
De ouders zitten ook in het verdriet
Want hun zoons zien ze niet.
II
België had nooit op oorlog gedacht
Maar nu op 't onverwacht
Wierden wij door een volksland
Onschuldig aangerand
Duitsland had een vraag gedaan
Om door België te mogen komen
Om de Fransman te gaan verslaan
Maar die vraag werd niet aangenomen
III
Jan en ons land zeer slim en recht
En wilde geen gevecht
De Duitsman daarvan niet kontent
Kwam met zijn regiment
Ons dapper soldaten met der spoed
Die hebben ook slag moeten geven
Zij streden daar ja bloed voor bloed
Veel Duitsers verloren het leven.
IV
Gelijk men hoort van dag tot dag
Verliezen zij slag op slag
Van Frankrijk en van Engeland
De Rus op de andere kant
O moge het zijn gauw gedaan
Dat alles nu is in vrede
Dat onze soldaten naar huis mogen gaan
't Zal zijn een blijde intrede.
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Calmette, Gaston, 22, 47, 126
Carapat, Gust, 435
Carpentier, veearts, 110
Carré, Oscar, 328, 329
Chotek, Sophie, 22
Christus, 149, 229, 422, 540, 620
Claerhout, Jules, 22, 141, 142, 352, 591
Claus, Emile, 470
Cook, James, 286
Croij, prince de, 101
Cuppens, August, 464
Cyrano de Bergerac, 155
Daeye, Hippoliet, 49
David, koning, 276
de Bom, Emmanuel, 8
De Clercq, Octave, 572
De Clercq, René, 9
De Cock, Eduard, 20
Decock, Felix, 20
De Coene, Jozef, 22, 283, 342, 465, 524
Decoster, Marleen, 37
Deghezelle, 137, 138
De Hoog, Pieter, 329
Deken, Aagje, 327
De Mun, Albert, 155
Dendonker, Prosper, 661, 664
Denreep, dokter, 663
Depla, Alfons, 683
De Poortere, Leopold, 21
De Ridder, André, 9
Derumeaux, 480
De Saedeleer, Valerius, 49, 56, 78
De Smet, Gustaaf, 470
De Smet, Leon, 470
de Staël, Madame, 475
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Deswarte, Alberic, 6, 9, 13, 39, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445
De Tremmerie, Achilles, 21
Devos, Jos, 591
De Wet, Christiaan Rudolph, 266
Diocletiaan, 606
Durant, 500
Ecclesiastes of Prediker, 376, 395
Ehrhardt, Hermaan, 475
Eva, 239
Fabre, Emile, 683
Falkenhayn, Erich von, generaal, 25
Ferdinand van Bulgarije, tsaar, 478
Flaubert, Gustave, 13, 14, 16, 19, 115, 130, 384, 389, 439, 483
France, Anatole, 155
Franciscus, heilige, 203
Franck, Louis, 508
Frans-Ferdinand van Oostenrijk, kroonprins, 22
Frans-Jozef, keizer van Oostenrijk, 107
Fredericq, Paul, 508
French, John, generaal, 155, 388
Galbert van Brugge, 12, 16, 404
Gaspari, kardinaal, 530
Genoveva van Brabant, 8, 591
Gevers, Marie, 6, 9, 39, 446, 447, 448
Gezelle, Guido, 18, 643
Glück, generaal von, 222, 468
Goethe, Johann Wolfgang, 236, 415, 548, 619, 643, 684
Gorki, Maxim, 343
Haig, Douglas, generaal, 14
Halberghe, Gustaaf, 511
Hartman, S., 683
Hegel, Wilhelm Friedrich, 685
Heine, Heinrich, 647, 686
Herodes, 512
Hindenburg, Paul Ludwig von Beneckendorff und von, generaal, 454, 616, 652
Höcker, P.O., 683
Hoet, Joseph, 20
Hoffmann, Ernst Theodor, 288
Hollebecq, Omer, 20
Hoover, Herbert, 30
Huret, Jules, 424, 475, 476, 685
Hurt, generaal, 566
Jacob van Artevelde, 153
Janssens, Marcel, 16
Jaurès, Jean, 22, 126
Job, 221, 244
Joffre, Joseph, generaal, 180, 366, 388
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Johannes, heilige, 248, 408
Johannes de Doper, 422
Jonas, 247, 422
Kant, Emmanuel, 540
Karel de Goede, 12, 404
Kessel, von, generaal, 660, 661
Kitchener, Herbert, 406
Kjeller, Rudolf, 540
Klingsor, koning, 244
Krupp, Friedrich Alfred, 23, 475
Laigneil, Jozef, 57
Lammerand, Henri, 21
Lamprecht, Karl, 609
Lateur, Dina (Prutske), 18, 22, 576, 578, 627, 633
Lateur, Paul, 22, 115, 151, 314, 661
Lateur, Paula, 22, 115, 314, 522, 661
Lauwers, Emile, 22, 286, 512, 663
Lazeure, Luk, 6, 8
Lelantonois, generaal, 433
Leroy, Gustaaf, 550
Leviathan, 244
Ludendorf, Erich Friedrich, generaal, 652
Luther, Maarten, 650
Meeuwissen, Leon, 572
Meheus, Leon, 572
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Melsheimer, majoor, 581
Ménard, Emile-René, 71
Mengelberg, Willem, 330
Mercier, Désiré, kardinaal, 35, 150, 421, 423, 566
Moltke, Helmuth von, generaal, 25
Monet, August, 8
Morris, William, 327
Napoleon, 43, 48
Neyland, Aleida, 5, 7
Nietzsche, Friedrich, 609
Noë, 216, 249, 578
Oelieden, 50
Opsomer, Isidoor, 465
Ostertag, luitenant, 514, 551
Ostyns, weduwe, 138
Palfijn, Jan, 505
Persijn, Jules, 683
Petrus, heilige, 687
Picard, Leo, 438
Pilatus, 62
Pirenne, Henri, 12
Pius X, paus, 22, 126
Poe, Edgar Allan, 288
Princip, Gavrilo, 22
Querido, Israël, 327
Ramaekers, Louis, 321
Rembrandt, 210, 327
Richepin, Jean, 155
Rilke, Rainer Maria, 483
Rodenbach, Albrecht, 667
Royaards, Willem, 327
Schickfus, von, generaal, 613
Schowalter, A., 675, 676, 677, 679, 680, 681
Schwerin, graaf von, 83
Sevens, Fons, 153, 157, 162, 287, 292
Shakespeare, William, 149, 236, 415
Simon, Jules, 476
Simons, Leo, 325
Soete, 137, 472
Spemann, Adolf, 10
Staelens, Alida, 22
Thomas a Kempis, 191
Thoreau, Henry, 425
Timmermans, Felix, 669
Tolstoï, Leo, 57
Turpin, Eugène, 23, 165
Uilenspiegel, 367, 391, 447, 547
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Unger, von, generaal, 562, 564, 567, 568, 571
Van Assche, Hilda, 6
Van Cauwelaert, Frans, 322, 323, 325
Van de Leene, 472
Vandenberghe, Alfons, 550
Vandenbroucke, Albert, 430, 434, 455
Van den Gheyn, kanunnik, 497
Van den Heuvel, Jules, 530
Van der Gracht d'Eeghem, Edgard, 135
Vandervelde, Emile, 127, 503
Van de Woestijne, Gustave, 49, 56
Van Gheluwe, Aloïs, 571, 572
Van Looy, Jacobus, 329
Veen, L.J., 5, 6, 7, 10, 11, 265, 310
Vererfen, Aloïs, 20
Vererfen, Jules, 20
Vergilius, 72
Verhaeghe, Arthur, 127
Verhaeren, Emile, 602
Verheust, 137
Verkade, Eduard, 329
Vermeulen, 137
Verne, Jules, 117
Verriest, Hugo, 10, 21, 22, 80, 128, 275, 305, 349, 415, 610
Verriest, Jozef, 305
Verriest, Louis, 22
Verriest, P., 528
Verschaeve, Cyriel, 12
Verschoren, Frans, 465
Verschuere, Robert, 21
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Verstraete, Edmond, 467
Vervisch, Marie-Thérèse, 37
Viérin, Emmanuel, 22, 47, 49, 57, 58, 191, 273, 274, 282, 284, 287, 288, 290,
292, 294, 296, 301, 304, 305, 329, 330, 335, 505,
Vondel, Joost van de, 327
Wagner, Richard, 209, 504, 521
Wertheimer, Julius, 675
Willem II, keizer van Duitsland, 145, 418, 454, 476, 532
Wilmart, Nestor, 290
Wilson, Thomas Woodrow, 532
Windels, Aloïs, 538, 571, 572
Wirth, H., 10
Wolff, Betje, 327
Würtemberg, Albrecht von, 26, 602
Zola, Emile, 228, 363

2. Plaatsnamen

Aalst, 452, 465, 468
Aarschot, 13, 14, 23, 195, 326, 452, 460, 461, 462, 465, 487, 676
Aarsele, 286, 343
Aisne, 25
Amerika, 269, 444, 475, 509
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Amiens, 651
Amsterdam, 6, 7, 19, 41, 265, 276, 277, 297, 306, 307, 308, 309, 317, 321, 326,
327, 328, 330, 334, 337, 348, 363, 405, 426, 446, 666
Antwerpen, 7, 14, 24, 25, 26, 61, 103, 104, 114, 147, 151, 152, 153, 156, 158,
163, 178, 180, 182, 183, 185, 191, 192, 196, 199, 218, 245, 247, 282, 288, 293,
302, 326, 425, 436, 447, 448, 452, 465, 466, 590, 665, 674
Anzegem, 13, 37, 56, 103, 182, 184, 207, 224, 263, 402, 403, 524, 536, 537,
547, 575, 586, 589, 616, 625, 627
Argonne, 477
Armentières, 244
Arnemuiden, 306
Arras, 244, 402, 411
Astene, 470
Anvaing, 110
Avelgem, 13, 73, 83, 85, 86, 87, 89, 93, 97, 103, 136, 167, 173, 176, 189, 197,
205, 226, 227, 245, 248, 249, 267, 347, 402, 500, 508, 537, 552, 563, 575, 605,
614, 620, 621, 625, 652, 663, 664
Ath, 207
Balkan, 22, 471
Bapaume, 95
Bayreuth, 521
Beernem, 561
Beez sur Mewe, 129
België, 8, 23, 26, 27, 30, 34, 35, 49, 103, 120, 143, 144, -146, 147, 153, 156,
207, 240, 248, 260, 269, 270, 293, 298, 300, 318, 319, 323, 332, 333, 334, 359,
391, 394, 422, 430, 431, 448, 484, 498, 530, 539, 540, 541, 567, 590, 595, 669,
671, 687, 688, 689
Berchem, 21, 83, 119, 140, 265, 489
Bergen, Mons, 25, 88, 222, 282, 299, 411
Bergen-op-Zoom, 306
Berlijn, 34, 602
Beselare, 351
Bethlehem, 364
Bevere-Oudenaarde, 572
Binche, 25, 171
Bissegem, 487, 512
Blandin, 93
Blankenberge, 49, 57
Boom, 104, 436
Bossuit, 176, 536
Boulogne, 476
Brabant, 7, 240, 665
Breskens, 317
Best-Litowsk, 647, 651
Brugge, 7, 9, 14, 25, 26, 28, 33, 57, 61, 62, 97, 134, 136, 179, 181, 182, 185,
190, 191, 196, 199,
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216, 232, 265, 317, 353, 357, 373, 425, 448, 449, 450, 451, 590, 686
Brussel, 14, 23, 26, 30, 35, 58, 60, 62, 63, 76, 103, 152, 153, 154, 158, 201,
213, 243, 244, 247, 299, 326, 373, 396, 410, 425, 437, 443, 446, 452, 454, 456,
457, 480, 498, 510, 528, 529, 566, 590, 591, 598, 641, 658, 674, 683, 686, 687
Bulgarije, 477, 478
Calais, 207, 212, 213, 217, 244, 476
Celles, 172
Charleroi, 102, 222, 299, 411
China, 412, 629
Compiègne, 244, 260
Dadizele, 242
Damme, 317
Dardanellen, 470, 471
Dave, 529
Deerlijk, 78, 112, 114, 117, 119, 120, 121, 135, 137, 138, 139, 140, 148, 177,
244, 266, 391, 402, 471, 473, 481, 537, 586, 600, 661, 663
Deinze, 160, 163, 469, 657
Denderleeuw, 93
Dendermonde, 152, 195, 260, 452, 465, 467
Den Haag, 33, 306, 308, 322
De Panne, 666
Desselgem, 56, 482
Diest, 462, 463, 465
Diksmuide, 520, 651
Dinant, 23, 25, 83, 222
Döberitz, 540
Domburg, 446
Doornik, Tournai, 14, 17, 25, 83, 88, 92, 101, 136, 163, 167, 168, 169, 170,
172, 173, 174, 177, 178, 183, 200, 222, 255, 411, 471, 508, 574, 588, 590
Dottignies, 93, 172, 245, 413
Douai, 402, 411
Duinkerke, 192, 476
Duitsland, 23, 24, 33, 34, 48, 50, 56, 60, 66, 146, 154, 164, 166, 206, 211, 219,
228, 230, 244, 269, 288, 319, 320, 348, 349, 352, 361, 364, 366, 424, 444, 459,
463, 475, 476, 487, 505, 529, 537, 538, 540, 552, 578, 593, 610, 647, 657, 672,
673, 689
Elzegem, 111, 134
Ename, 109, 159
Engeland, 23, 31, 66, 67, 74, 143, 144, 156, 166, 170, 179, 191, 213, 219, 232,
291, 342, 343, 415, 424, 430, 475, 476, 477, 515, 539, 689
Eppegem, 454
Esquelmes, 169, 172
Europa, 68, 107, 122, 126, 132, 164, 355, 390, 509, 533, 541, 666, 669
Evere, 163
Frankrijk, 8, 23, 25, 34, 48, 51, 66, 67, 74, 76, 82, 83, 95, 97, 108, 123, 130,
140, 142, 144, 155, 183, 184, 212, 218, 245, 260, 364, 366, 415, 424, 439, 476,
536, 539, 553, 599, 600, 608, 612, 618, 624, 689
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Friederichshafen, 164
Geluwe, 496
Gent, 18, 24, 25, 28, 52, 114, 149, 153, 154, 158, 161, 168, 179, 190, 227, 243,
248, 255, 269, 282, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 297, 317, 334, 340, 341, 342,
344, 403, 438, 448, 452, 468, 469, 470, 497, 510, 526, 551, 568, 572, 591
Gentbrugge, 572
Geraardsbergen, 81
Goes, 306
Griekenland, 477
Groot-Brittannië, Zie Engeland
Haacht, 168
Haarlem, 329
Halen, 23, 452, 464
Halle, 282
Hamme, 465, 467
Hanswijk, 454
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Harelbeke, 13, 36, 49, 54, 137, 138, 140, 148, 177, 224, 282, 392, 473, 481,
485, 486, 487, 511, 537, 547, 563, 600, 610, 623, 634, 635, 645, 659
Heestert, 108, 245, 264, 265, 373, 474, 485, 524, 591, 601, 661, 663
Heist, 49, 57
Helkijn, Helchin, 176, 536
Henegouwen, 26
Hérines, 172, 173
Herseaux, 83, 93
Heule, 634, 662
Holland, Zie ook Nederland, 68, 144, 146, 147, 148, 179, 184, 185, 191, 232,
248, 266, 269, 270, 273, 274, 275, 278, 282, 287, 293, 296, 298, 302, 305, 318,
319, 323, 341, 343, 345, 346, 349, 351, 357, 358, 359, 361, 392, 403, 406, 411,
442, 443, 477, 501, 505, 529, 536, 562, 586, 590, 666, 684
Hongarije, Zie Oostenrijk-Hongarije
Iena, 685
Ieper, 14, 22, 25, 26, 179, 244, 320, 326, 333, 396, 421, 499, 602, 621, 623,
652
Ingelmunster, 449
Ingooigem, 6, 8, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 26, 27, 33, 37, 73, 74, 110, 128, 141,
176, 196, 209, 213, 224, 282, 334, 357, 373, 396, 474, 477, 485, 550, 551, 562,
572, 580, 600, 654, 657, 661, 665, 674, 678, 682
Izegem, 452
Jerusalem, 512
Jodoigne, 436
Kanegem, 286
Kaster, 13, 22, 78, 141, 142, 425, 485, 546, 591, 599, 618, 637
Kerkhove, 78, 83, 618
Kiel, 648
Klerken, 520
Komen, 14, 18, 351, 619, 622, 623
Kontich, 104
Kopenhagen, 567
Kortrijk, 13, 14, 15, 18, 21, 26, 29, 33, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 73, 76, 77,
81, 82, 88, 93, 99, 110, 136, 137, 140, 148, 154, 168, 172, 177, 178, 190, 197,
206, 223, 226, 228, 230, 231, 232, 243, 244, 265, 272, 273, 275, 279, 286, 287,
288, 291, 292, 298, 333, 342, 343, 352, 356, 358, 360, 361, 365, 369, 391, 392,
397, 401, 407, 408, 414, 427, 437, 449, 455, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 478,
479, 480, 486, 489, 491, 496, 499, 500, 504, 505, 507, 510, 511, 512, 514, 515,
521, 524, 526, 534, 536, 537, 538, 543, 544, 545, 554, 558, 561, 562, 563, 565,
572, 575, 577, 580, 586, 590, 591, 594, 599, 600, 601, 608, 610, 611, 615, 616,
620, 621, 623, 624, 628, 631, 632, 635, 636, 637, 640, 641, 642, 644, 645, 646,
651, 653, 655, 656, 657, 658, 660, 663, 679, 683, 687
Kristiania = Oslo, 567
Kruishoutem, 642
Kuurne, 538
Kwaremont, 119
Kwatrecht, 24, 468
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Laarne, 513, 514
La Bassée, 26, 652
La Morelle, 101
Landen, 59, 63
Ledegem, 634
Le Havre, 30, 499
Leipzig, 213
Lendelede, 636
Leuven, 13, 23, 24, 58, 63, 152, 195, 260, 261, 284, 326, 444, 452, 453, 456,
457, 458, 459, 460, 461, 467, 487, 532, 595, 676
Leuze, 207, 213
Lichtervelde, 179, 472
Lier, 177, 195, 197, 452, 465, 466, 467
Limburg, 240, 425, 665
Loksbergen, 463
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Londen, 30, 213
Londerzeel, 133
Lourdes, 273
Luik, 14, 23, 29, 53, 56, 57, 62, 74, 122, 154, 213, 253, 260
Luxemburg, 23
Macedonië, 478
Maldegem, 657
Marke, 634
Marne, 25
Maubeuge, 14, 99, 100, 108, 282, 427
Mechelen, 152, 177, 197, 438, 452, 454, 455, 456, 598, 683
Melden, 418
Melle, 161, 468
Melsele, 465
Menen, 177, 417, 621
Mesen, 578, 622, 652, 656
Messina, 241
Middelburg, 304, 305, 306
Moen, 245, 413, 414, 418, 424
Moerzeke, 467
Moeskroen, Mouscron, 302, 663, 665
Mons, zie Bergen
Mont-à-Leux, 302
Moskou, 266
Namen, 13, 23, 24, 25, 83, 122, 128, 444, 532
Nederbrakel, 453
Nederland, Zie ook Holland, 8, 9, 10, 11, 14, 28, 33, 38, 41, 147, 446, 447, 477,
666, 675
Nevele, 473
Nieuwpoort, 231, 244, 656
Nieuw-Zeeland, 684
Ninove, 454
Noorwegen, 567
Nova Zembla, 234
Ooigem, 472, 514
Oordegem, 24, 154, 468
Oostende, 25, 97, 179, 245, 247, 403, 448
Oostenrijk-Hongarije, 23, 529, 538, 581
Oostkamp, 450
Oostkapelle, 305
Oost-Pruisen, 261, 492
Oostrozebeke, 393, 613
Oost-Vlaanderen, 26, 163
Otegem, 13, 21, 176, 205, 208, 209, 217, 265, 373, 474, 524, 584, 589, 631,
662
Oude-God, 465, 466
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Oudenaarde, 77, 83, 108, 111, 140, 148, 154, 158, 159, 255, 265, 270, 282, 427,
453, 465, 473, 479, 496, 500, 501, 506, 572, 577, 657
Outryve, 83, 176, 480
Parijs, 22, 23, 25, 155, 212, 213, 282, 499, 548, 602
Patagonië, 303
Patmos, 248
Pecq, 168, 169
Péronne, 95, 146, 588
Péruwelz, 171
Petegem, 158
Pommern, 650
Pompeï, 458
Poperinge, 14
Puurs, 104
Roemenië, 477, 581
Roeselare, 26, 39, 179, 252, 271, 272, 337, 351, 368, 452, 667
Rollegem, 640
Rome, 149, 150, 400, 640
Ronse, 83, 101, 110, 148, 172, 200
Roosendaal, 306
Roubaix, 260, 302
Rouen, 515, 602
Ruien, 83, 142
Ruisbroek, 133
Ruiselede, 286, 342, 343
Rumbeke, 220, 241
Rumillies, 101
Rusland, 23, 144, 260, 261, 368, 415, 426, 476, 492, 647
Rijsel, 25, 102, 171, 180, 183, 195, 198, 243, 260, 333, 391, 393
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Saint-Antoine en Dauphiné, 21
Saint-Léger, 93
Saint-Maur, 167
Sas-van-Gent, 288, 292, 295, 302
Scherpenheuvel, 462, 465
Scheveningen, 322
Sedan, 34, 471
Serajevo, 22, 23
Servië, 23, 477, 492, 520
Sint-Denijs, Saint-Genois, 245, 413, 424
Sint-Eloois-Vijve, 139, 158, 394
Sint-Kwintens-Lennik, 572
Sint-Lodewijk, 424, 526
Sint-Martens-Latem, 470
Sint-Niklaas, 26, 465, 467
Sluis, 317
Sodoma, 249
Soissons, 411
Soltau, 443
Somme, 576, 578, 588
Spanje, 529, 604
Spiere, 167, 173, 177
Stasegem, 635, 645
Terneuzen, 248, 288, 290, 297, 298, 302
Tiegem, 13, 21, 56, 64, 65, 74, 77, 78, 86, 100, 110, 117, 120, 191, 205, 352,
357, 360, 366, 397, 474, 488, 518, 523, 538, 543, 544, 546, 547, 559, 562, 563,
572, 573, 575, 589, 599, 631, 639, 659
Tielt, 26, 470, 562
Tienen, 59
Tilburg, 306, 311
Torhout, 452
Transvaal, 67, 266
Tsjernovsky, 558
Turkije, 244
Ursel, 287, 342
Utrecht, 306, 308
Valenciennes, 102, 402, 411, 588
Veere, 47
Verdun, 231, 244
Verenigde Staten, Zie ook Amerika, 529, 532, 604
Verviers, 57
Vichte, 13, 74, 80, 88, 110, 114, 140, 148, 180, 181, 182, 203, 207, 216, 223,
226, 244, 257, 267, 270, 278, 317, 343, 345, 360, 368, 396, 402, 480, 489, 490,
495, 511, 515, 543, 544, 554, 563, 575, 580, 586, 600, 616, 618, 628, 635, 649,
651, 652, 654, 658, 659
Visé, 261, 444, 676
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Vlaanderen, 9, 25, 26, 48, 98, 129, 174, 224, 305, 320, 321, 343, 344, 364, 447,
610, 634, 666, 669, 671
Vlissingen, 303, 317, 335
Vogezen, 26
Waardamme, 450
Waarmaarde, 86, 550, 631
Waasten, Warneton, 623
Walcheren, 47, 49, 274
Warcoing, 172, 173
Waregem, 49, 56, 91, 103, 139, 157, 158, 167, 182, 269, 393, 394, 511, 535,
549, 593, 634
Waremme, 63
Waver, 429, 433
Wenen, 107
Wervik, 14, 500, 512, 619, 621
Westrozebeke, 572
West-Vlaanderen, 26, 28, 37, 113, 135, 179, 222, 447
Wetteren, 513, 514
Wortegem, 91
Woumen, 379
Wurtenberg, 614
Wijtschate, 21, 602, 622, 623, 652
Zarren, 520
Zeebrugge, 25, 57
Zegelsem, 453
Zelzate, 288, 290, 291, 294, 338
Zemst, 454
Zuid-Beveland, 306
Zwevegem, 137, 148, 185, 208, 228, 231, 245, 392, 408, 472, 488, 601, 661
Zwitserland, 529, 604
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