Zij die zich de geschiedenis niet kunnen herinneren, zijn
veroordeeld om ze te herhalen.

Een rekwisitorium
tegen de oorlog

(George Santayana, Spaans filosoof, 1863-1952,
in Life of Reason: Reason in Common Sense)

In tegenstelling tot wat vaak wordt gezegd, komt het
voorkomen van de herhaling uit het denken voort en niet
uit de herinnering.
(Alain Badiou, Frans filosoof, geboren in 1937,
in De 20e eeuw)

De oorlogsdagboeken van Emiel Benoot
directeur van de Wereldlijke School voor Jongens te Roeselare
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Is het nog zinvol een zoveelste dagboek over de Groote Oorlog te publiceren?
Wij denken dat het in elk geval zinvol is het oorlogsdagboek van Emiel Benoot
voor het publiek beschikbaar te stellen, en wel om drie redenen.
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Ten eerste zijn er de zeer geïnteresseerden en gepassioneerden die nooit
genoeg krijgen van dit onderwerp en alle variaties van hun thema welkom
heten.
Ten tweede zijn er degenen die een bijzondere band hebben met de auteur van
het dagboek. De nota’s van Emiel Benoot, directeur van de Wereldlijke school
te Roeselare, zullen de interesse wekken van personen die zich niet in het
bijzonder bezig houden met de oorlog, maar die wonen in deze stad of die op
een of andere manier verbonden zijn aan de betreffende school, nu MSKA
(Middenschool en Koninklijk Atheneum). Dat is geen provincialisme: een
universalistische kijk op de wereld is het sterkst als die lokaal verankerd is.
Ten derde biedt elk dagboek een eigen invalshoek, bevat een eigen boodschap.
Benoots reactie op de oorlog is duidelijk: een geweldloos verzet tegen de
bezetter, vanuit een algemene veroordeling van oorlog omwille van het vele
leed erdoor veroorzaakt.
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Meestal geeft Benoot objectieve feiten weer: troepenbewegingen, aanvoer van
gewonden, krijgsgeluiden, moeilijkheden om het gewone leven verder te
zetten, materiële nood. Het dagboek is, zoals het leven, een opeenstapeling
van herhalingen. De krijgsverrichtingen en de ellende voor de burgers worden
weerspiegeld in de hemelverschijnselen (stand der planeten en het weer). Na
een tijd noteert Benoot enkel nog de hoeveelste dag van de bezetting het is:
alles went, wat nog niet betekent dat het aanvaardbaar is geworden. Net zoals
bij Homeros’ Ilias of Louis Paul Boons Geuzenboek krijgen de herhalingen een
bezwerend karakter en wordt de herhaling zelf de eigenlijke inhoud.
Hier en daar, zeer spaarzaam, schrijft Benoot emotionele woorden om zijn
afschuw van de oorlog te uiten. Burgers én soldaten, ook de Duitse, lijden en
dat is de beschaving onwaardig. Uit brieven blijkt dat Benoot reeds vóór de
oorlog deze boodschap overbracht aan zijn leerlingen en met hen stappen
ondernam om de oorlog te voorkomen.
Het is zinvol dat jongeren en volwassenen van 2014 stukken uit Benoots
dagboek lezen om zich concreet de grote oorlog te herinneren, maar nog meer
dat ze op basis daarvan, om herhaling te voorkomen, nadenken over de huidige
wereld en hun eigen levenswijze.
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Inleiding
Emiel Benoot en de Wereldlijke School
Vóór de oorlog
In 1905 wordt in Roeselare een “Wereldlijke school voor jongens” opgericht (in
het Frans “Ecole Laïque pour Garçons”), onder impuls van een aantal liberale,
hoofdzakelijk vrijzinnige industriëlen. Tot de stichters behoren leden van de
families Tant, Delaere, Debrouckère, Vermeulen.
Een belangrijk motief, naast de levensbeschouwelijke neutraliteit, was de wens
om een onderwijs te verstrekken dat enerzijds aangepast was aan de moderne
tijd (d.w.z. aan de industrialisatie die Roeselare vanaf het midden van de 19e
eeuw had gekend, vooral in de textielindustrie) en dat anderzijds ook
toegankelijk was voor de minder begoeden.
Henri Tant, die als gevolg van een conflict met de katholieke kerk protestants
was geworden (de pastoor weigerde aanvankelijk om zijn vader Armand Tant te
begraven, omdat die zelfmoord had gepleegd), stelde gebouwen ter
beschikking op zijn industrieterrein in de Wallenstraat.
Als hoofdonderwijzer werd Emiel Benoot uit Vilvoorde aangesteld.

De Wallenstraat met de situatie van tijdens de oorlog (postkaart verzonden
door een Duitse militair met een liefdesboodschap in morse)

Een eerste pijler van het pedagogisch project was levensbeschouwelijk
pluralisme. De leerlingen konden wel degelijk catechismusles volgen, maar dan
na de gewone lesuren. Het godsdienstonderricht was niet verplicht.
Een tweede pijler was een humanistische ingesteldheid, met waarden als
rechtvaardigheid, waarheidsgezindheid en tolerantie, met als basis de “gulden
regel” (doe aan een ander niet wat je niet wil dat de ander aan jou doet), hét
fundament van elke moraal, als je geen beroep doet op het goddelijke. De
gulden regel komt in meerdere varianten voor op de oude postkaarten die van
de oude klaslokalen bewaard zijn gebleven.
Ondanks sterke tegenkanting van katholieke zijde tegen de “geuzenschool”
steeg het leerlingenaantal sterk, van 18 in 1905 tot 86 in 1913.
Bij het begin van de oorlog zijn bijna alle leden van het Inrichtingskomiteit,
onder wie bankier Désiré Delaere, gevlucht. Albert Vermeulen neemt het
bestuur over.
De tweede onderwijzer, Aloïs Compernolle, kon bij de heropening van de
school niet van Menen naar Roeselare komen, omdat de Duitse bezetter hem
geen pas gaf om van de ene naar de andere gemeente te gaan.
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De Wereldlijke School na de oorlog en na de verbreding van de Wallenstraat
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Benoot en het derde leerjaar in 1910

2 klaslokalen met een variant van de gulden regel boven het bord
De speelplaats in 1910
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Na de oorlog
In 1919 heropent de school met 20 leerlingen. Het jaar daarop zijn er 115
leerlingen, het aantal waarrond de leerlingenpopulatie de komende 15 jaar zal
blijven schommelen.
De katholieke hetze tegen de wereldlijke school blijft aanhouden.
Het stadsbestuur beslist om de Wallenstraat te verbreden en de
schoolgebouwen moeten afgebroken worden.
Henri Tant zorgt voor nieuwe lokalen op dezelfde plaats. Als erkentelijkheid
krijgt de school een nieuwe naam: het Instituut Henri Tant-Roels.
Op 30 juni 1921 geeft Benoot zijn laatste dag les, na meer dan 47 jaren dienst.
Op 2 mei 1926 wordt hij benoemd tot ridder in de Orde van Leopold II.
De tweede onderwijzer van tijdens de oorlog, Aloïs Compernolle, wordt
benoemd in de Middenschool van Menen.
In 1927 herdenkt de school haar gesneuvelde oud-leerlingen.
Voor die gelegenheid bestelt Benoot een schilderij bij Alfons Blomme. Dit werk,
Schuwe maandag, wordt opgehangen in het museum van de school met als
onderschrift “Haat aan den oorlog” (het hangt nu in het stadhuis van Roeselare,
weliswaar zonder deze leuze).

Bankier Désiré Delaere riddert Benoot in 1926

In 1932 is er van Benoot geen sprake meer in de documenten, maar de
pacifistische geest kenmerkt nog steeds de school. Ter herdenking van de
gesneuvelde oud-leerlingen voert de oud-leerlingenbond het uitgesproken
pacifistische oorlogsdrama op van Maurice Rostand Ik heb een mensch gedood.
Midden de jaren 1930 barst er een schoolstrijd uit in Roeselare omdat het
stadsbestuur, tegen de wet in, weigert een Rijksmiddelbare School te
bekostigen. Na debatten in het parlement komt er de wet Vanderpoorten
waardoor de staat een middenschool kan bekostigen.
De lagere school Instituut Henri Tant-Roels, die ondertussen een 4e graad had
en ook voor meisjes toegankelijk was, wordt opgenomen in de nieuwe
Rijksmiddelbare School, die gehuisvest wordt in de gebouwen in de
Wallenstraat.

Benoot als ridder in de Orde van Leopold II.
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Het museum van de school met het schilderij Schuwe Maandag, waaronder het
opschrift “Haat aan den oorlog”, 1927

Regelmatig noteert Benoot in zijn klasagenda het aantal leerlingen.
Op deze grafiek, gemaakt in 1930, is de evolutie goed te volgen.

2 affiches bij de toneelopvoering van 1932
11

12

Eind november eindigen de Eerste slag om Ieper en de Slag aan de IJzer
onbeslist. De troepen trekken zich terug in loopgraven. De frontlinie stabiliseert
en zal 4 jaar lang ongeveer niet wijzigen.

Kort overzicht van de oorlogsperiode
Schooljaar 1914-1915
De Groote Oorlog begint op 28 juli 1914: Oostenrijk-Hongarije valt Servië
binnen.
Twee grote bondgenootschappen staan tegenover elkaar: enerzijds Duitsland,
Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk (Turkije), anderzijds Rusland,
Frankrijk en Groot-Brittannië. België heeft zich, wegens zijn verplichte
neutraliteit, bij geen van deze blokken aangesloten. Groot-Brittannië heeft zich
garant gesteld voor de neutraliteit van België.
Er wordt gevreesd dat Duitsland Frankrijk zal aanvallen via België. Op 31 juli
wordt een algemene mobilisatie afgekondigd.
Op 4 augustus valt Duitsland België binnen. De Duitse troepen rukken vlug op.
Duitse verkenners en saboteurs en anderzijds kleine groepjes Belgische en
Britse soldaten doorkruisen de streek van Roeselare, met daarnaast vluchtende
burgers.
De schoolvakantie wordt verlengd tot 1 oktober. Na een week les moet de
Wereldlijke School echter alweer de deuren sluiten, daar de Duitsers hevig
strijden in en om de stad.
De Duitse troepen worden versterkt met de zogenaamde “Kinderregimenter”:
jonge oorlogsvrijwilligers, vaak studenten, die na een ultrakorte opleiding van 8
weken vol enthousiasme vertrekken naar het front.
Op 19 oktober beschieten Franse soldaten de Duitsers in de buurt van
Roeselare. De Duitsers denken dat het de burgers zijn die hen beschieten. Als
wraak slaan ze aan het plunderen en steken ze huizen in brand. Veertig burgers
komen om. De gruwelheden worden bekend als Schuwe Maandag.
Roeselare is nu definitief veroverd door de Duitsers. De Duitsers rukken verder
op tot ze eind oktober worden tegengehouden aan de IJzer en vóór Ieper.
Roeselare is de laatste stad vóór de frontlinie, en dat laat zich gevoelen:
strenge maatregelen voor de achtergebleven bevolking, de opeising van allerlei
goederen en voorraden. Roeselare wordt een Duitse garnizoensstad en één van
de belangrijkste draaischijven voor het vervoer van manschappen en wapens.
Gezonde soldaten worden vanuit Roeselare naar de nabijgelegen frontlijn
gevoerd en de gewonden worden dan weer naar de stad gebracht. Roeselare
biedt tevens onderdak aan vele vluchtelingen uit de omringende gemeenten.
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Pas op 28 december 1914 besluit het schoolbestuur om de Wereldlijke School –
als eerste school te Roeselare – opnieuw te openen.
Het bestuur van de stad komt in handen van de Ortskommandatur. De burgers
mogen hun gemeente niet meer verlaten, tenzij ze in het bezit zijn van een
speciale pas. Er wordt een avondklok ingesteld, voor soldaten om 22u, voor
burgers om 21u.
Er komen heel wat tekorten bij de bevolking. Comiteiten worden opgericht die
voor de nodige voedselvoorziening moeten zorgen. Smokkelarij neemt toe.
In Roeselare worden na de Eerste slag om Ieper 7.000 Duitse soldaten
ingekwartierd. Begin 1915 zijn er 122 nieuwe winkels met postkaarten,
chocolade, boter, wijn, sigaretten. Ook de 264 Roeselaarse herbergen doen
goede zaken.
De lokalen van de Wereldlijke School worden regelmatig opgeëist om Duitse
soldaten te huisvesten.
Sommige scholen worden omgevormd tot lazaret voor de verzorging van
gewonde soldaten.
Op 22 april 1915 gebruiken de Duitsers, tegen alle internationale verdragen in,
chloorgas aan het front bij Ieper. Canadese troepen kunnen voorkomen dat de
Duitsers Ieper innemen.
Als gevolg van deze Tweede Slag om Ieper komen in Roeselare veel nieuwe
gewonden aan, en ook krijgsgevangenen, vooral Fransen.
Vanaf juni wordt het zeer rustig aan het front.
De Duitsers maken van deze “windstilte” gebruik om hun infrastructuur verder
uit te bouwen. Later in de oorlog worden burgers daarvoor verplicht
tewerkgesteld als dwangarbeiders.

Schooljaar 1915-1916
De steden achter het front krijgen meer en meer te maken met
artilleriebeschietingen en luchtbombardementen.
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Op 6 oktober 1915 wordt Roeselare gebombardeerd, met maar 1 dodelijk
slachtoffer. Op 22 juli 1916 zal een zwaar bombardement veel materiële
schade aanrichten.

oorlog”: in de 3 eerste oorlogsjaren zijn 7 miljoen manschappen gedood, 17
miljoen manschappen gewond, 5 miljoen manschappen invalide.
Het ergste moet echter nog komen.

In oktober 1915 komen er Russische krijgsgevangenen in Roeselare aan, die
ingezet worden om straten aan te leggen en militaire constructies op te
trekken.

Tijdens de nacht van 21 op 22 juli 1917 vindt één van de zwaarste
luchtaanvallen plaats te Roeselare. De stad wordt gebombardeerd met brisanten brandbommen. Het Klein Seminarie, de Broederschool, de
brandweerkazerne, de gasfabriek en nog heel wat gebouwen worden in puin
gelegd. Heel wat Duitse militairen en burgers komen om het leven.
De artilleriebombardementen houden aan.

Op 26 februari 1916 wordt Lucien Vanmoerbeke, leerling van de Wereldlijke
School, aangehouden omdat hij een plakbrief van de Duitsers heeft afgerukt.
De materiële nood bij de burgerbevolking neemt toe.
Sommige leerlingen hebben geen schoeisel meer. De andere leerlingen
springen bij.
Achter het front wordt vanaf augustus 1916 een nieuwe Duitse
verdedigingslinie aangelegd: de Hindenburg-linie, een reeks van zware
betonnen bunkers met schietgaten.
De bombardementen houden aan. Op 8 augustus vallen er bij een hevig
luchtbombardement op Roeselare een aantal burgerslachtoffers.

Schooljaar 1916-1917

Op 31 juli begint de Britse veldmaarschalk Douglas Haig aan de Derde Slag om
Ieper, met de bedoeling om de Duitsers de genadestoot toe te brengen.
De gevechten verlopen in gruwelijke omstandigheden en het aantal
slachtoffers is enorm: We died in hell - they called it Passendaele, dicht
Siegfried Sassoon.
In en rond Roeselare is het een ongezien komen en gaan van troepen. De
lazaretten liggen vol gewonden.
De beschietingen van Roeselare nemen nog toe.
Vanaf 18 augustus worden er burgers van Roeselare geëvacueerd. Ook Benoot
probeert uit de stad weg te gaan, maar dat lukt niet.

Schooljaar 1917-1918

De materiële nood van de burgerbevolking wordt nog erger.
De Duitse bezetter laat hulp toe vanuit het buitenland. De “Commission for
Relief in Belgium – Nationaal Hulp- en Voedings-Komiteit” zorgt voor gratis
schoolsoep en helpt behoeftige leerlingen.

Begin september is het weer wat rustiger. Er wordt besloten de Wereldlijke
School te openen op 3 september. Benoot besluit niet uit Roeselare te
vertrekken.

Eind 1916 breekt er in Roeselare een epidemie van mazelen uit. De Duitsers
bevelen dat vanaf 26 december de scholen gesloten worden. Pas op 19 januari
mogen de lessen weer gegeven worden aan kinderen ouder dan 10.

Op 21 september worden 2 leerlingen van de Wereldlijke School bij een
bombardement gedood.
Er wordt nu besloten om de school toch te sluiten.

Vanaf het voorjaar 1917 lijkt er iets op til te zijn. Luchtgevechten en
bombardementen nemen toe.
De Duitsers gebruiken voor het eerst mosterdgas.
Op 14 juni leest Benoot in de Gentenaar een “Voorlopige oorlogsbalans, welke
in haar groote opsomming, een verpletterend rekwisitorium vormt tegen de

Door de hevige beschietingen krijgen de inwoners van Roeselare eind
september de toelating om hun stad te verlaten en op eigen kracht te vluchten.
Door het heviger worden van de bombardementen op Roeselare trekken de
Duitse stafofficieren zich begin oktober terug naar Ardooie, Izegem, Beveren,
Zwevezele en Ingelmunster.
Op 31 oktober 1917 wordt de markt van Roeselare gebombardeerd.
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Op 10 november eindigt de Derde Slag om Ieper. Er is slechts 8 kilometer
terreinwinst geboekt. De verliezen worden geschat op 450.000 man.

Eind oktober komen de eerste burgers terug naar hun zwaar beschadigde stad.

Ondanks het einde van de Derde Slag blijft het vrij onrustig in de regio.
Luchtaanvallen en artilleriebombardementen blijven doorgaan. Roeselare
wordt meer en zwaarder onder vuur genomen.
In december wordt iedereen verplicht de stad verlaten. 1600 Roeselarenaars
worden weggevoerd uit hun stad. Hierna wonen nog slechts 5500 mensen in
Roeselare.
Directeur Benoot verlaat Roeselare op 11 december 1917 en komt in Geel
terecht.

Op 11 november wordt de Wapenstilstand getekend in een treinwagon in
Compiègne.
Benoot verneemt dit pas op 23 november via een krantenartikel.

In april 1918 starten de Duitsers de Vierde Slag om Ieper.
Alle terreinwinst die de geallieerden in de Derde Slag hadden geboekt, gaat
weer verloren. Het Duitse plan om Ieper te omsingelen en daarna door te
stoten naar Poperinge en de Franse kanaalhavens, lukt echter niet.
De Duitsers zetten alles in op de verdediging van hun posities, maar
verzwakken dag na dag.

Benoot komt pas in maart 1919 terug naar Roeselare.

Na nog enkele offensieven aan de Marne in Frankrijk is het duidelijk dat de
Duitsers aan de verliezende hand zijn.

Nog tot eind 1918 blijven Franse en Amerikaanse troepen in de buurt.
Er wordt gestart met de heropbouw. Plannen hiervoor waren reeds tijdens de
oorlog gemaakt.

De Wereldlijke school heropent op 23 april 1919.
Benoot maakt, alleen of met leerlingen, wandelingen in de buurt om de schade
vast te stellen.
Op 28 juni 1919 wordt de vrede van Versailles getekend, die o.a. voorziet in de
oprichting van de Volkenbond.

Schooljaren 1919-1920 en 1920-1921

Schooljaar 1918-1919

Er wordt verder gewerkt aan de wederopbouw van het land.
Op 8 augustus 1918 begint het Geallieerd Eindoffensief met de Slag om
Amiens.
Op 28 september verlaten de Duitsers Langemark.
Op 30 september worden alle overgebleven burgers van Roeselare verplicht de
stad te verlaten.
De Duitsers dreigen er mee om de stad in brand te steken. Enkel de
“strategisch” belangrijke plaatsen worden uiteindelijk in brand gestoken. De
toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk wordt opgeblazen en spoorwegen,
bruggen en wegen in de buurt worden onklaar gemaakt.
Op 3 oktober verlaat zowel het burgerlijke als het militaire bestuur Roeselare.
De stad wordt leeggeplunderd, vooral door hongerige Duitse soldaten, maar
ook burgers slaan aan het plunderen.

De bevolking verwerkt stilaan de gebeurtenissen van de voorbij jaren.
De materiële nood blijft groot.
De leerlingen van de Wereldlijke School krijgen een geschenk van het
Amerikaanse Rode Kruis.
Personen die zich tijdens de oorlog bijzonder ingezet hebben, worden
gedecoreerd.
Zo krijgt Désiré Delaere, hoofd van het Inrichtingskomiteit van de Wereldlijke
School, een onderscheiding voor zijn hulp aan vluchtelingen in Nederland.
De lichamen van de gesneuvelde soldaten, tijdens de oorlog meestal voorlopig
ter plaatse begraven, worden verzameld op oorlogskerkhoven.
Er worden monumenten opgericht om de gesneuvelden te herdenken.

Op 14 oktober 1918 wordt Roeselare bevrijd door de Fransen.
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In Roeselare wordt een monument opgericht voor Le Hétet, een Franse soldaat
gesneuveld in het begin van de oorlog bij de verdediging van Roeselare. Emiel
Benoot zorgt voor een financiële bijdrage van hemzelf en van zijn leerlingen.
Het Belgische parlement roep 4 augustus uit tot nationale feestdag als
herinnering aan het begin van de oorlog.

De oorlogsklasagenda’s van Benoot
Het Liberaal Archief in Gent bewaart het archief van de Wereldlijke School voor
Jongens te Roeselare.
Daartoe behoren zes klasagenda’s van hoofdonderwijzer Emiel Benoot uit de
jaren van de eerste wereldoorlog en de eerste naoorlogse jaren.

Enkele opmerkingen over de vorm
Benoot gebruikt aanvankelijk voorgedrukte klasagenda’s, “Dagboek des
onderwijzers en der onderwijzeres” door W.F. Rondou.
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De dag en datum worden bovenaan eigenhandig aangevuld en de dagindeling
en de gegeven vakken worden aangebracht met een stempel met blauwe inkt,
waarna de gegeven inhoud kan bijgeschreven worden.
Vanaf het schooljaar 1917-1918 gebruikt Benoot blanco schriften.
Van bij de opening van het schooljaar op 1 oktober 1914 brengt Benoot in zijn
agenda commentaren aan i.v.m. de situatie in de stad en de gebeurtenissen
betreffende de school. Later vullen deze commentaren de gehele bladzijde.
Documenten aangaande het schoolleven (bv. berichten aan de ouders,
nieuwjaarsbrieven, brieven van of aan de autoriteiten en aan hulpcomités,
ontvangstbewijzen) worden in de agenda’s bewaard. Af en toe knipt Benoot
ook een krantenartikel uit.
Een aantal van deze documenten werden later overgebracht naar “het groot
album”, dat niet bewaard is gebleven, en zijn verloren.
De chronologische volgorde is op het eerste gezicht niet altijd duidelijk.
In de klasagenda van schooljaar 1916-1917 eindigt Benoot niet bij het einde
van het schooljaar, maar hij noteert verder de gebeurtenissen tot december
1917, tot hij vlucht uit de stad. In de klasagenda van 1917-1918 herneemt hij
de periode van 3 tot 21 september, zodat er een dubbele verslaggeving is.
Na de oorlog brengt Benoot verslag uit van enkele reizen naar het front. Hij
noteert deze op de “zondagen” in zijn agenda, zodat het verslag in stukken is
gekapt.

Korte inhoudelijke schets van de dagboeken
De “dagboeken” van Benoot zijn klasagenda’s. Het grootste deel bestaat uit de
“dagorde” (opeenvolging van lessen) en de inhoud van de lessen. Daarnaast
zijn er talrijke opmerkingen over het schoolgebeuren: data van de vakanties,
bezoeken van de voorzitter van het Schoolcomité, afwezigheden van
onderwijzers en de oplossing daarvoor, reacties van het katholieke blok op de
“knechtenschool zonder god”, het aantal leerlingen (dat sterk schommelt
afhankelijk van omstandigheden veroorzaakt door de oorlog).
Zodra de oorlog begint schrijft Benoot ook opmerkingen over het
oorlogsgebeuren in de stad.
Benoots notities tonen het leven tijdens de Grote Oorlog aan “de andere kant
van het front”, het leven in bezet gebied. Roeselare lag in Duits Etappegebied
(of Operatiegebied), een plaats achter maar dicht bij het front gelegen, van
waaruit de verzorging van de troepen te velde plaatsvond.
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Wat opvalt: Benoot, toch een geletterd man, is zeer slecht geïnformeerd. De
eerste maanden komt hij letterlijk ook zijn huis bijna niet uit.
Regelmatig wijst Benoot erop dat geruchten met de nodige omzichtigheid
moeten benaderd worden. Soms wijzigt hij achteraf de weergave van een
gebeurtenis. De gedrukte pers geeft de visie van de Duitsers weer.
De Wereldlijke school lag in de Wallenstraat, die overging enerzijds in de
Diksmuidsesteenweg, één van de routes naar het front, en anderzijds in de
Groenestraat, waar het kerkhof lag. Benoot neemt, naast de regelmatige
stoeten naar het kerkhof, dan ook vele troepenbewegingen waar, enerzijds het
vertrekken van kolonnes naar het front, met muziek voorop en vergezeld van
materieel, anderzijds het terugkeren van de troepen met vele gewonden en
vernield oorlogstuig. Soms is er een stoet van krijgsgevangenen of een stroom
van vluchtelingen uit het frontgebied. Maar het frontgebeuren zelf blijft op de
achtergrond. Het beperkt zich tot lawaai in de verte van mitrailleuses en van
“het kanon” en tot “electrieke stralen” die zoeken naar vliegtuigen. Op basis
hiervan probeert Benoot af te leiden of de Duitsers aan de winnende hand zijn
of de bondgenoten. Maar zijn medeleven gaat uit naar alle soldaten, van wie hij
zich de ellende tracht voor te stellen.
De voornaamste dreiging voor de burgers zijn bombardementen door
vliegtuigen. Deze worden vooral van 1916-1917 veelvuldiger en heviger. In juni
1917 geeft Benoot les over wat de leerlingen moeten doen als hun huis
gebombardeerd wordt.
Vanaf midden 1917 worden de inwoners van Roeselare geëvacueerd. Ook
Benoot wil vertrekken, maar als begin september het wat rustiger is, wordt de
school heropent en Benoot blijft. Pas in december 1917 zal hij Roeselare
verlaten.
Voor een inwoner van Roeselare is de oorlog in de eerste plaats de praktische
moeilijkheden van het gewone leven. Het gas valt uit. Er moet geschuild
worden. De school wordt voor enige tijd gesloten.
Officieren komen om de haverklap vragen om te kunnen overnachten, maar
omdat Benoot maar één bed heeft, is dit niet mogelijk. Een enkele keer (16
oktober 1917) slaapt een officier op “zijn ressort”. Gedurende meerdere weken
verblijven gewone soldaten in de klassen en richten behoorlijke schade aan (zie
foto op voorpagina).
Daarnaast zijn er de vele maatregelen opgelegd door de bezetter, die vaak
aangevoeld worden als pesterijen. Zo moeten de inwoners het Duitse uur
volgen, zo moeten Franse opschriften vervangen worden door Duitse.
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Een zeer vervelende maatregel is dat niemand zonder toestemming zijn
gemeente of stad mag verlaten. Telkens moet een passport aangevraagd
worden. De eerste maanden krijgt de mede-onderwijzer Aloïs Compernolle, die
in Menen woont, geen toestemming om naar Roeselare te komen. Een hele
briefwisseling met de “Komendatuur” volgt. Ondertussen behelpt Benoot zich
door één van de oudste leerlingen, Hillaire Poppe, als hulponderwijzer aan te
stellen, maar die is regelmatig afwezig omdat hij aanwezig moet zijn “in de
fabriek van Mr. Vandenberghe”. Ook de leerlingen die in Izegem wonen
kunnen regelmatig niet naar school komen. Als ze een paspoort krijgen voor 1
week, is dat om maandag naar Roeselare te komen en zaterdag weer naar
Izegem, zodat ze overnachting moeten zoeken in de stad (een leerling lukt dat
niet en kan dus de lessen niet volgen).
Een ander probleem zijn de opeisingen door de bezetter. Soldaten eisen
vertrekken op, o.a. in de fabriek van Tant en in de Wereldlijke school. In de
tweede helft van 1915 slaan de Duitsers alle koper en zink aan.
Op 1 juni 1917 komen de Duitsers de schrijfmachine van de school halen,
zodat de lessen dactylografie niet meer kunnen gegeven worden.
Er worden ook mannen opgeëist om werk te verrichten voor de Duitsers.
Oudere leerlingen van de wereldlijke school moeten zich aanbieden voor de
“controol van weerbare mannen”. Benoot schrijft attesten voor deze leerlingen
dat ze school volgen.
Geleidelijk aan neemt ook de materiële nood toe bij de bevolking.
Als een leerling niet meer naar school komt omdat zijn ouders geen nieuwe
schoenen kunnen kopen, doen de medeleerlingen een omhaling (april 1916).
Begin 1917 wordt er centraal hulpverlening georganiseerd met Amerikaans
geld door het C.R.C (Commission for Reflief in Belgium – Nationaal Hulp- en
Voedingskomiteit). Er wordt soep bedeeld aan de schoolkinderen. Benoot
vertimmert banken tot een tafel om de soep te kunnen opdienen. De “weke
kinderen” kunnen, na medisch onderzoek, een bijkomende maaltijd gaan
halen, maar deze extra hulp wordt wat later weer opgeschort.
Alles wordt duurder of is eenvoudig niet meer te krijgen. Vlees is bijna niet te
vinden. Er zijn ook nog moeilijk kolen te krijgen (daarom beslissen de
katholieke scholen om in 1917 geen grote vakantie in de zomer te houden,
maar deze te verschuiven naar de winter – de wereldlijke school doet dit niet,
omdat zij wel aan kolen waren geraakt).
Materiële nood verhoogt de kans op ziekten.
In juni 1915 laat Benoot zich inspuiten tegen tyfus.
Eind 1916 is er een epidemie van mazelen, zodat de Duitse bezetter de scholen
laat sluiten.
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Als de toestand te gevaarlijk wordt, moet de bevolking vluchten.
Vluchten is geen pretje: men kan maar een beperkt aantal bezittingen
meenemen, er is de onzekerheid wanneer men kan vertrekken, een Duitser
jaagt iedereen weer uit de wagons, de dagenlange reis in een wagon waarin
iedereen dicht tegen elkaar zit en waarin iedereen zijn behoefte moet doen, is
voor Benoot “eene echte lichamelijke en zedelijke marteling”.
Benoot voelt zich gefrustreerd als hij zijn taak van onderwijzer niet kan
uitvoeren. Hij probeert de tijd zinvol door te brengen, door wiskundige
vraagstukken op te lossen (zie 29 oktober 1914) of boeken te lezen.
Als hij in Geel verblijft, brengt hij bezoeken aan de streek en werkt hij aan een
boek m.b.t. zijn passie, astrologie en meteorologie.
Pas in het voorjaar van 1919 kan Benoot terugkeren naar Roeselare.
De materiële nood is nog niet verdwenen. Het Amerikaanse Rode Kruis
verleent begin 1920 nog steeds bijstand aan de bevolking.
Bij bezoeken aan het front wordt duidelijk welke verwoesting de oorlog heeft
aangebracht aan de streek rond Roeselare.
Benoot maakt ook een “raming der schadevergoeding van de Wereldlijke
School”.

Enkele markante passages uit de dagboeken zijn:
• de verovering van de stad (Schuwe maandag), de “eerste dag van het
gevecht”: 19 oktober 1914
• een voorbeeld van verzet tegen de Duitsers: 28 februari 1916
• het zware bombardement van 21 juli 1917
• bombardement van 21 september 1917, waarin 2 leerlingen van de
Wereldlijke school omkomen. Het betekent de definitieve sluiting van de
school, tot april 1919.
• bombardement tijdens begrafenis van de slachtoffers: 24 september
1917 (in dagboek schooljaar 1916-1917)
• verslag van Benoots vlucht uit Roeselare naar Geel: eerste deel op
laatste pagina’s dagboek 1917-1918, na vrijdag 21 september 1917;
twee deel in dagboek schooljaar 1918-1919, na 30 juni 1919
• verslag van bezoek aan front: vanaf 1 juni 1919
• verslag van bezoek aan front met leerlingen: vanaf 13 juli 1919.
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Wel is er achteraan een stuk toegevoegd dat wat dieper ingaat op Benoots
verzet tegen de vijand en op zijn pacifistische ingesteldheid.

Principes van deze uitgave
Deze uitgave van Benoots klasagenda’s is geen wetenschappelijke uitgave.
Toch wordt aangesloten bij de principes van het “Centrum voor Teksteditie en
Bronnenstudie - KANTL | Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde”.
De handgeschreven tekst wordt letterlijk en volledig overgenomen. Spelling,
grammatica en interpunctie worden niet gemoderniseerd. In het bijzonder
staan er meerdere fouten tegen de huidige dt-regels in de tekst (bv. “ik wordt”,
“heeft geduurt”). Ook duidelijke fouten van Benoot (bv. het vergeten van een
woord zoals “ik”, het niet gebruiken van een hoofdletter waar er op andere
plaatsen wel een staat) worden niet gecorrigeerd.
Voor de maanden september, oktober, november en december gebruikt
Benoot de gewone benaming als ze gestempeld worden, maar de afkortingen
(7ber, 8ber, 9ber, xber) als hij ze schrijft met de hand. Deze afkortingen werden
niet overgenomen.
Enkel de commentaren betreffende het schoolleven en de oorlog worden
overgenomen. De gegeven vakken en de inhoud van de lessen worden niet
weergegeven, tenzij ze betrekking hebben op de oorlog of de vrede.
Wel wordt elke dag opgenomen, wanneer Benoot noteert de hoeveelste dag
van de bezetting die dag is.
De bijgevoegde documenten (gedrukte berichten, brieven, namenlijsten,
ontvangstbewijzen, krantenknipsels) worden weergegeven in een kaderstuk, of
met een foto.
De lay out van Benoots notities varieert doorheen de jaren.
Aanvankelijk heeft elke dag een eigen bladzijde, later volgen de dagen elkaar
op op eenzelfde pagina. Deze verschillen zij hier overgenomen door
verschillende manieren om de dag en datum aan te duiden.
Soms is een tekst schuin aangebracht in het schrift, soms zijn er
doorstrepingen. Deze elementen worden hier niet weergegeven, tenzij een
enkele keer een doorstreping.

Lijst van enkele oude woorden
bomben
bulletijn
corridor
deerlijk
gaz compteur
gedachtenis
gemak
grenade
ijdel
kalsijde
kinders kweken
kozijn
mieken
een oog luiken
plichtig
reke
revue
ruimen
scheuten
schuifeling
sermoen
stonden
teljoor
Varsovie
vermaken
vernachten
vette
vragen zoo
wedstrijden

bommen
schoolrapport
gang
jammerlijk
gasteller
herdenkingsprentje
WC
granaat
leeg
kassei
kinderen opvoeden
neef
maakten
een oog sluiten
schuldig
beluik (rij huisjes)
schouwspel, optocht (bv. van soldaten)
leegmaken
schoten
sirène
preek
ogenblikken
eetbord
Warschau
herstellen
overnachten
mest
vragen of
examens

Woorden of zinsdelen die in de agenda’s onderlijnd zijn, worden hier cursief
gezet.
De tekst van Benoot wordt niet becommentarieerd.
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De volledige tekst van de
oorlogsklasagensda’s

Het onderstaandbriefken werd gezonden, met de spaarboekjes naar al de
l.l. die er een bezaten.

Schooljaar 1914-1915
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Onderstaande briefken werd aan al de Ouders der l.l. gezonden:
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Wij lezen in den “Volksvriend” van zaterdag, 19den oktober 1914, het
hiernevens staande bericht:
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De l.l. waren naar school gekomen. Ik geef hun kennis van het telegram. Zij
begeven zich voor onbepaalden tijd naar huis.

Donderdag 1sten Oktober 1914
Overgang der leerlingen naar middelste en hoogste klas - Afschrijven der
dagorde - Lezing en uitleg van het schoolreglement - Onderzoek der
vakantiewerken - Uitdeeling van 't schoolgerief.
Mr Dré De Laere doet eene aanspraak tot de l.l.
Ter oorzaak van den schrikwekkenden oorlog werden de verlofdagen tot op
heden verlengd - Namiddag: verlof.
De laagste en middelste klas eindigt om 16 uren. Voor de l.l. die catechismus
leeren om 16u.30m. daar de laatste trein naar Meenen en Iseghem om
16u.17m. vertrekt uit Roeselare.
Hilaire Poppe doet de middelste klas in afwachting de onderwijzer dier klas
kome.
Getuigschriften, tot het bekomen van een schoolabonnement op den
ijzerenweg van den Staat, opmaken met 1sten September.

Dinsdag 6den Oktober 1914 (Zie: Dinsdag 13den Oktober)
Geene school –
Met den avond zag men de lichtstralen van de electrieke reflecteurs in de
richting van Ieperen.
En ook met den avond.
In den morgen daalde eene engelsche vliegmachien op het Courseplein
tusschen den Dixmuidschen steenweg en dien van Hooglede om nieuws aan de
soldaten te brengen of om bevelen te geven.
- De engelsche soldaten vertrekken, zoodanig dat met den avond bijna
allen de stad verlaten hebben, eenige kamperen aan de hoeve Schiervelde. Met
den avond komen er om 19 uren voetvolk en geschut toe; de stad is er nog
eens van overstroomd. Doch de meesten begeven zich rechtstreeks waar zij
den nacht zullen overbrengen.
Met den avond ontving ik het hiernevens gaande telegram:

Donderdag 8sten Oktober 1914
Geene school

Vrijdag 9den Oktober 1914
Geene school

Zaterdag 10den Oktober 1914
Geene school.
Een bediende van het stadhuis komt mij verwittigen, dat in geval van nood
men het gebouw zal gebruiken om soldaten te slapen te leggen. Ik vraag dat hij
het Comiteit daarvan zou willen verwittigen daar zij de school in pacht hebben.
Gedurende den 8sten - 9den en 10den October worden er eenige
krijgsgevangenen genomen, anderen gedood en eene automobiel met

Woensdag 7den Oktober 1914
Geene school, zie telegram.
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dradelooze telegraaf, van de Duitsche soldaten, die zich te Z en ten Z-W van
Roeselare hielden. Die troepen mieken deel van de verkenners, die zich den
6den vertoond hadden.

Zondag 11den Oktober 1914
De hiernevens staande photographie is gesneden uit: Daily Mail van
Zaterdag 3den Oktober 1914. Traktaat van 13den November 1831.
[In het groot album geplaatst]
Het gerucht loopt in de stad dat de Duitsche troepen des anderendaag te
Roeselare zullen aankomen. Van Vrijdag en Zaterdag af hadden er reeds eenige
burgers de stad verlaten. Den Maandag in den vroegen morgen vertrekken er
nog eenige.

Maandag 12den Oktober 1914
Geene school.
De Staf heeft zich op het Stadhuis gevestigd.
In plaats van Duitschers, komen Engelschen de stad binnen. 't Is de 3de
afdeling ruiterij - Van 10 tot 12 uren was het een stroom soldaten. Een deel
vernacht in de stad en een ander zet zijnen weg voort naar het Z. In den
namiddag en avond was het alsof het feest in de stad was. Niemand komt in de
school vernachten.

Dinsdag 13den Oktober 1914
Mijnheer Van den Wijngaerd Joseph van Hofstade vervangt Hilaere poppe
in de Middelste klas.
Geene klas: Zie brief Nr 77. van Mr Dré De Laere.
Oorzaak: Eenige Duitsche verkenners waren langs Rumbeke tot aan het
"Motjen", Rumbeeksche steenweg, Roeselare genaderd. Zij hadden de rails aan
de vertakking dicht den "Meiboom" doen springen. Zoo kon Mr Compernolle
van Meenen naar Roeselare niet komen.
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Woensdag 14den Oktober 1914
Geene school.
Zeer vroeg in den morgen vertrekken de engelsche troepen in de richting
van het W en Z.W. De doortocht duurde langs den Dixmuidschen steenweg tot
11 uren. Een 100 tal Belgen sloegen, met eene mitrailleuse ook dien weg in.
Om 7 uren vlogen er twee engelsche vliegmachienen over de stad op een 100m
hoogte. Om 2 uren kwamen er 7 Duitsche verkenners over de markt en richtten
zich naar het Z. Wanneer om 17 uren de weverij van Mr Tant stil viel, hoorde ik
een geweldig kanongebulder in de richting Ieperen, Poperinge. Het hield eerst
met den avond op.

Donderdag 15den Oktober 1914
Geene school.
Een Duitsche officier gaat rond om de mannen te slapen te leggen. In de
school zijn er geene - Het kanon werd vandaag niet gehoord. De stad is
doodsch want de huizen moeten om 20 uren gesloten zijn. Van heden af luiden
de klokken voor Kerk en Kloosters niet meer en de priesters vergezellen de
dooden naar het kerkhof niet meer.
9u15 - Gaat eene (Duitsche) verkenning van 15 man voorbij de school - om
10 u trekken 85 Engelschen den Dixmuidschen steenweg op - 10 u 15 Een 30
tal ruiters volgen hen - 10u30 wordt de nationale vlag van den toren
weggenomen- 11 u Er wordt uitgebeld dat velo's en motocycletten ingeleverd
moeten worden - 11u30 Paarden en wagens worden ingevraagd - 13u30 De
troepen verlaten de Stad (ruiterij en geschut) langs den Dixmuidschen
steenweg - 13¼ voetvolk slaat denzelfden weg in - 15.45 Eene vliegmachien
vliegt boven de school in de richting van Poperinge; nog eene om 16u30 (zelfde
richting).

Vrijdag 16den Oktober 1914
Geene school.
't Is een mistige dag. De zon heeft zich gisteren den ganschen dag niet
getoond. De stad loopt vol van duitsche soldaten. Eenige burgers, ten getalle
van 8, hebben op het stadhuis als gijselaars moeten verblijven. Zij hebben
werklieden aangehouden om loopgrachten te delven langs de Brugschen en
Dixmuidschen steenweg. Zij sloegen, brood, melk, paarden, rijtuigen enz.,
zoodanig dat men in de straten geen gerij meer zag. Allen hielden het
verdoken. Voeg daarbij, dat het volk ook thuis bleef om geen loopgrachten te
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moeten delven en men zal een gedacht hebben van de eenzaamheid der
straten. De beiaard speelt niet meer bij het slaan van uur en half uur en kwart.
(Het uurwerk ligt stil).

Zaterdag 17den Oktober 1914
Geene school.
Mr Van den Wijngaerd schrijft mij. Hij is in den vroegen morgen
vertrokken, met eenige vluchtelingen naar Brussel, waar zijn vrouw verblijft. Hij
hoop binnen kort te kunnen terug komen. Zie brief Nr 78
Engelsche voorwachten vertoonden zich in de Zuidstraat. Er werd
gevochten; want de verhuiswagen van Couvreur bracht eenige gekwetste
Duitsche soldaten in stad.
Om 6 uren verlaten de Duitsche soldaten de stad, langs den Dixmuidschen
steenweg - En ieder ziet ze met genoegen vertrekken, hopende van ze niet
meer weder te zien. Toen de Engelschen, langs denzelfden weg vertrokken,
ook vroeg in den morgen, bood het volk hen warme koffie, chocolade,
boterhammen, appels, solferdoozen enz. aan. Heden vertrekken de Duitschers
en slechts hier en daar staat er een man of vrouw van verre te zien - Om 16 ure
vliegt eene vliegmachien ten W der stad en verdwijnt in het Z. - Er wordt
uitgebeld dat alwie iets, een velo, een deken enz. enz. van den Duitsch
ontvangen heeft, het ten stadhuize moet dragen.

Zondag 18den Oktober 1914
Pas de leçon, Mr R. Van Glabeke étant à l'armée.

17u30 - Eene verkenning Fransche ruiter trekken de Wallenstr. door naar den
Dixmuidschen steenweg.
18.30 - Het 3de escadron ruiterij van het Fransche leger vernachten in
speelplaats en 2 laagste klassen. Het escadron bestaat uit 150 man. Een
gansche afdeeling was in de stad gekomen en geestdriftig onthaald.
Men bood hen eten, drank, tabak enz. aan. Het 3de escadron
beschadigde geenszins noch klassen, noch speelplaats - De
Commandant bedankt mij bij het verlaten der school en wees mij het
middel aan te vluchten.

Maandag 19den Oktober 1914
Geene school.
Eerste dag van het gevecht.
Het Fransch leger verlaat de stad in den vroegen morgen om tegen den
vijand op te trekken. Welhaast weergalmt het kanon en de geweerschoten
knallen. De Fransche troepen veranderen gedurig van plaats. Duitsche bomben
vallen in stad. Eene op de fabriek van Mr Armand Tant: de school deelt mede
want het dak der school krijgt 18 gaten en 3 in den hangar - Tegen den avond
trekken de Duitsche troepen de stad binnen en dan gaat het zeer erg. Onder
voorwendsel dat de burgerij geschoten heeft wordt er gebrand en geplunderd.
De linkerkant van den Dixmuidschen steenweg staat gedeeltelijk in brand
terwijl de troepen Duitsche liederen zingen. Van uit het dakvenster zie ik 9
branden, binnen en rond de stad. Wij brengen eenen verschrikkelijken nacht
over. Terwijl de bomben op de stad vlogen verbleven wij in den kelder.

9 uren - Duitsche troepen stellen zich op de markt.
10 uren - Men hoort het kanon ten Z en ten W der stad.
10.30 tot 12 - Geweerschoten worden gehoord en rookwolken stijgen ten
hemel ten W. der stad. 't Is een hoeveken dat in brand geschoten is
tusschen het Koortskapelleken en Schierveld. Het gevecht had plaats op
het gehucht "De Most".
15 u - Eene vliegmachien vliegt ten W en verdwijnt naar het O. Men brengt een
gekwetste Duitsche soldaat naar stad komende en de Dixmuidschen
steenweg (Van het gevecht aan den ?) Menschen komen met stukken
paardenvleesch komende van gedoode paarden.
15u30 - Een vliegmachien vliegt en overvliegt de westkant der stad en
verdwijnt langs het Z. Duitsche soldaten, waaronder eenige
lichtgekwetst, loopen langs den Dixmuidschen steenweg de stad
binnen.

Ladrioor's en de twee kinders die zij kweeken waren ook in zijnen kelder
gevlucht. Zij bleven er den nacht overbrengen. Een getal Duitsche ruiters met
eenen kookketel nemen bezit van den koer. Mijn huis wordt tweemaal van
kelder tot zolder onderzocht. Ik moet de deuren van speelplaats en keuken
open laten. Van tijd tot tijd steken zij de keukendeur open. Des anderendaags
verlaten zij de school zonder spreken en laten ze in eenen erbarmelijken
toestand, 2 lange banken der speelplaatst zijn gebroken; de schors der boomen
geknaagd. De gemakken en klassen vervuild. Schrijfboeken en boeken der l.l.
gescheurd.
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Dinsdag 20sten Oktober 1914
2de dag van den slag.

Geheel den dag rijden er wagens voorbij en trekken de Dixmuidschen
steenweg op. Men hoort het geschut in de verte. Met den avond ziet men
roode vlekken in de lucht langs het O. en het W. Beiden duiden groote branden
aan. De Ladrioor's vernachten nog in de school.
Om 12uur wordt er gebeld. Ik doe open. 't Zijn Duitsche ruiters die komen
vernachten. Dit maal wordt het huis niet onderzocht en de officier is beleefd.
Niet te min hebben zij een bord gebroken en eene landkaart afgedaan om er op
te slapen. Zij vertrekken zonder iets te zeggen, in den vroegen morgen.
Wij hebben geen gaz meer.

15u - Het kanon buldert verschrikkelijk in het Z. Tientallen schoten worden
terzelfder tijde en snel opeen volgend gelost. De grond beeft onder de voeten
en de vensterglazen rutelen in het raam. - 16u Een groot getal gekwetsten
komen van langs den Dixmuidschen steenweg - 18u Vele wagens trekken den
Dixmuidschen steenweg op. - 20u Het kanon dondert in de verte ten W der
stad. Een brand verlicht den hemel tusschen den toren en de schouw van Mr
Tant. De slag moet zeer hevig geweest zijn. Hoevele dooden liggen er in de
velden van Moorseele - Passchendale niet verspreid! Het regent. Tweeden dag
van den veldslag.

Woensdag 21sten Oktober 1914

Vrijdag 23sten Oktober 1914

Derde dag van den slag
Het kanon buldert geheel den dag ten Z en W der stad. In den namiddag
trekken Fransche gevangenen en gekwetste Duitsche soldaten door de
Wallenstraat. Een wagen lijken worden naar het kerkhof gevoerd. De strijd
moet zeer hevig geweest zijn. Boeken, modellen uit 't muséum, eenige klein
meubels, kledingsstukken enz. worden in den kelder gedragen, in geval van
brand. - Ladrioor brengen ook eenige voorwerpen.
Tegen den avond wordt uitgeklonken dat de gaz compteurs gesloten
moeten blijven en er licht, voor de vensters, langs de straat, gedurende den
nacht moet branden.
Geen gaz van geheel den dag. 't Is 20 u en ik hoor van tijd tot tijd
kanonschoten. Om 19u volgden de kanonslagen zich dapper op, niet
tegenstaande de duisternis. - 21 u nog altijd schieten: 't is als den donder; eerst
de klaarte in de lucht, eenigen tijd later het gebulder. Boven het kanon hoort
men, in de stilte van den nacht, het geblaf der honden, het gerij op de
steenwegen en zelfs het geloei der koeien, die ongetwijfeld rondzweven - Om 1
uur van den nacht klopt men. Ik doe open en twee Duitsche soldaten springen
binnen. Een van hen zet mij de revolver op de borst, terwijl de andere het huis
afzoekt. Niets vindende verlaten zij het huis, bedreigingen uitsprekende. Vele
huizen van de Wallenstraat zijn op die wijze bezocht geweest.

Vijfden dag van den veldslag. Er komen onophoudend gekwetsten in stad. Die kunnen gaan, moeten den
weg te voet afleggen. Die erger gekwetst zijn, worden in rijtuigen van het roode
Kruis vervoerd.
Om 10u brengt de verhuiswagen van Couvreur de dooden naar het
kerkhof. De wagen is met takken van den wilden laurier versierd. Eenige
soldaten gaan er achter. Zij hebben ongetwijfeld hunne dooden begraven, want
zij komen eerst om 11½ uren terug. - Ik begeef mij naar Mr Dr De Laere ten
einde in de school une ambulancie te krijgen: men zou zoo een goed werk
verrichten en de gebouwen zouden gewrijwaard zijn; ongelukkiglijk is Mr De
Laere niet te huis. Ik wilde ook vragen wat er te doen was met het geval der
schennis de persoonlijke wijsheid in den nacht van Woensdag.
Het kanongebulder was zeer hevig to 14⅓ uren. Dan vloog eene
vliegmachien zeer traag boven het Duitsche leger en van dan af hield het
gebulder om zoo te zeggen op. Van tijd tot tijd hoorde men nog enkele
scheuten. - Ladrioor's zijn hier nog altijd - De bewoners moeten de straten
vagen.
Met vallende avond kwamen boeren van Cortemarkt en Zarren met hunne
wagens om de gekwetsten naar Roeselare te voeren. Er waren zeven wagens Sedert het bombardement van Maandag 19den, was ik nog niet uit het huis
geweest. Heden heb ik kunnen zien dat de bomben nogal veel schade verricht
hebben. Ik zie nergens brand.

Donderdag 22 sten Oktober 1914
Vierden dag van den slag.
Het kanon buldert, nog altijd ten Z en W. - Men draagt een Duitsche
soldaat naar het kerkhof- Om 10u trekken engelsche krijgsgevangenen de stad
binnen komende van den Duxmuidschen steenweg. - 10u30 - Vele Duitsche
gekwesten komen langs den zelfden weg de stad in - 12u Gekwetste Duitsche
soldaten trekken door de Albr. Rodenbachstraat.39

Zaterdag 24sten Oktober 1914
6den dag van den slag. - Oneindig vele duitsche soldaten komen van het
veldslag, langs den Dixmuidschen steenweg, in stad. Een doode wordt naar het
kerkhof gevoerd. Om 10 uren vliegen er drie vliegmachienen ten Z der stad. Het

40

kanon bulderde geheel den dag, maar nam in hevigheid toe met den avond.
Om 18 uren hoorde een geweldige strijd met de geweren, ten Z der school.
Met den avond deelt men het hierbij gaande briefken van den
Burgemeester uit.
Van 19u tot 20u werd er een gevecht geleverd dat zeer bloedig zal wezen.
Het was een oorverdoovend geschut van kanonnen en geweren. Het moet een
hagel van staal en ijzer geweest zijn! Hoevelen liggen er daar verre in het Z en
W niet te sterven! Is dat het werk van beschaafde volkeren? - De wind komt uit
het Z-W en vervult de lucht met eenen eigenaaardigen reuk, die ik nog niet te
rieken kreeg. 't Is ongetwijfeld de reuk van het poeder!
Terwijl het gevecht om 19½ uren het hevigst was, zongen de soldaten die
de wacht houden in de fabriek van Outryve & Cie, hoek Alb. Rodenbachstr. en
Dixmuidschen steenweg, liederen.
Enkele kanonscheuten werden gehoord tot 2½ u. van den nacht.

Zondag 25sten Oktober 1914
Zevenden dag van den slag.
Ik acht mij gelukkig het ongelukkig en eentoonig kanongebulder niet te
hooren; doch om 8½ u. herbegint het geschut en duurt geheel den dag. Het is
niet hevig, evenwel vermeerdert het met den avond.
Zeer veel gekwetsten zijn per rijtuig, wagen, ambulance van het Rood Kruis
en te voet in stad gekomen.
Wij weten den uitslag van den slag niet. Volgens het schieten der
kanonnen, zou men zeggen dat de legers dezelfde plaats bekleeden.
Dezen avond hebben wij werderom gas.
Van 19u tot 20u.15 had er wederom een zeer hevig gevecht plaats van het
Z-W tot N. Nu rook men het poeder niet en hoorde men niet goed het
geweergeknal daar de wind uit het O. blaast. De slagen van het kanon waren
zoo heftig, dat ik eene plank voor de groote ruit van den keuken heb moeten
plaatsen.
Het regent nogal goed. Hoe moeten het dan de gewonden stellen? Wat is
de oorlog toch eene uitzinnige zaak!
Nergens ziet men branden.

nog verder; hetgeen doet denken dat het leger der Bondgenooten achteruit
getrokken is. Er zijn een vijftigtal gekwetsten door de Wallenstraat getrokken.
Om 12u wandelde ik op de speelplaats. Ik hoorde eene vliegmachien en
zocht langs alle kanten van den hemel om ze te ontwaren, doch vruchteloos. Ik
hoorde al met eens het geschuifel eener bom en liep het huis binnen en hoorde
eene ontploffing. Eenige minuten later geweer geknal.
Aan personen die door de Wallenstraat trokken, vraag ik wat gebeurd was.
Eenige zegden dat eene engelsche vliegmachien eene bom in de Zuidstraat
geworpen had en een duitsche soldaat, een burger gedood had en eenige
burgers gekwest had. - Anderen zegden dat de Duitscher met eene bomb op de
vliegmachien geschoten hadden zonder ze te treffen en de bom in de
Zuidstraat te recht gekomen was. - Later zal men wel weten wat de waarheid
is. De tweede veronderstelling is de waarheid. Het zelfde geval heeft zich te
Kortrijk voorgedaan. 't Is 8 dagen dat de stad gebombardeerd werd. 't Is te
hopen dat wij de moordtuigen niet meer zullen zien. Om 19u15 trekken er
wagen met gewonden voorbij het huis.

Dinsdag 27sten Oktober 1914
9den dag van het gevecht.
Van in den vroegen morgen begon het kanon te bulderen en dat op een
afstand zooals de vorige dagen. Het slagveld was dus nogmaals nader de stad.
Het geschud nam in hevigheid toe en om 11u was het nogmaals een hagel van
zijzer en staal. De lucht trilde en de grond daverde. Met den middag
verminderde het geschut stil aan en met den avond hoorde men slechts enkele
scheuten.
Om 11½ uren vloog er eene engelsche vliegmachien boven de stad en de
Duitsche soldaten schoten er naar. Hetzelfde gebeurde om 15½ uren en eenige
Duitsche soldaten schoten er naar van uit de Wallenstraat - Geene bomben
gehoord.
Om 18u trekken er vele wagens met gekwetsten, gevolgd door ijdele
wagen door de Wallenstr. De doortrek duurde 20 minuten. Zij gaan in de
richting der markt.

Woensdag 28sten Oktober 1914
Maandag 26sten Oktober 1914
8sten dag.
Geheel verleden nacht werd het kanon gehoord met tusschenpoozen. - In
den morgen bulderde het in het Z. In den namiddag hoorde men het in
dezelfde richting; doch op verderen afstand en dezen avond schijnt de afstand

10den dag van den slag.
Gelukkiglijk hoort men maar weinig het kanon. Dat geeft ontspanning aan
de zenuwen. Het stilt het gemoed. Eenige gekwetsten komen af en met den
middag vliegen Duitsche vliegmachienen in alle richtingen boven en ten Z en W
der stad.
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Om 16u trekken door de straat voetgangers (1) en ruiterij om de
gelederen der Duitschers aan te vullen. Men mag zich dus aan een hevig
gevecht verwachten.
De lichten moeten vóór de vensters niet meer branden en niemand mag
zijn huis verlaten van 19u tot 6u 's morgens.
(1) Zij zongen bij het marcheren.

Donderdag 29sten Oktober 1914
11de dag.
Heden en gisteren werd er niet gevochten, zoodanig dat de strijd 10 dagen
geduurd heeft. Wie zal er zeggen hoeveel dooden en gekwetsten er zijn;
hoeveel weduwen en wezen? - En dat is het werk van beschaafde volkeren!
Eenige gekwetsten trekken door de Wallestraat, terwijl een honderdtal
voetvolk den Dixmuidschen steenweg, gevolgd van een ontelbaar getal wagens,
optrekt. Het regent.
Om eene afwisseling te vinden (men kan immers niet een geheele dag
lezen) los ik de volgende vraagstukken op. De twee dagen stilstand, heeft wat
kalmte in het gemoed gebracht.
Quelle différence y a-t-il entre les carrés de 2 nombres consécutifs? soit a
un certain nombre, son carré sera a². Le nombre immédiatement supér. sera a +
1, dont le carré est a² + 2a + 1. Et la différence: a² + 2a + 1 - a² = 2a + 1. La
différence entre les carrés de 2 nombres consécutifs est égale au double du plus
petit nombre, plus 1.
Quelle est la surface d'un carré ayant pour côté la somme de 2 lignes,
20m + 5m P.E.?
[dessin] 20² (A) + 2 fois 20x5 (B+B) + 5² (C) = 625m² - 25m² x 25 = 625m²
Quelle est la différence entre le grand et le petit carré? A…20x20 = 400m²
- C…5x5 = 25m² = 375m².

Vrijdag 30sten Oktober 1914
12de dag.
Gisteren en eergisteren was het stil; maar 't was de kalmte vóór het
onweder. Vandaag is de strijd nogmaals hevig, nog altijd ten W der stad? - Zeer
vele gekwetsten trekken door de Wallenstraat, alsook 22 Fransche
krijgsgevangenen.
Gisteren zag men een vastgelegde luchtbal boven den "Mast". Heden werd
dezelfde luchtbal aan het Koortskapelleken opgestoken.
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't Is heden den 16den dag van het gevecht. Wanneer zal de slachting een
einde nemen? Wanneer zal men die gelukkige dag zien?

Zaterdag 31sten Oktober 1914
13de dag van het gevecht.
Het gevecht heeft geheel den nacht gewoed op een schrikkelijke wijze:
geene kanonschoten. Niets dan het geweergeknal dat aanhoudend knettert in
den duisteren nacht. Om 1½ u. hoor ik het gefluit eener bom of schrapnel, die
korts daarna ontploft. Aanstonds vluchten wij in den kelder waar wij tot den
morgend verblijven. Eenige huizen werden vernietigd en een man van den
Dixmuidschen steenweg gedood in zijn bed.
Vroeg in den morgen beginnen de gewonden af te komen. Men telt ze bij
honderden en honderden. Om 11u. komt eene bende van een honderdtal
gekwetsten in rij marcherend en zingende. Om 11½u. gingen er een 60tig tal
Fransche gevangen voorbij en dezen namiddag een dertigtal.
Geheel den dag was het een vreezelijk tweegevecht met de kanonnen Het houdt nog aan om 19u.
Vele gewonden waren medelijdenswaardig, niet tegenstaande het onze
vijanden zijn en al wreedheden waaraan zij zich plichtig maken.
De catechismus zal moeten veranderd worden en men zal moeten zeggen
wanneer men vraagt: Wat is de mensch? - Een onredelijk schepsel gods…enz.
Wij slapen heden avond in den gang langs de straat. Daar zal men veiliger
zijn dan in de slaapkamer.

Zondag 1sten November 1914
Allerheiligen.
14den dag van het gevecht - Het kanon heeft geheel den dag gedonderd;
doch niet te hevig. Vele vliegmachienen vliegen over de stad en de Duitsche
schieten naar de engelsche vliegmachienen. Ik zie een schrapnel die naar eene
engelsche vliegmachien geschoten wordt en ontploft, zonder ze te raken; een
klein wolkje rook toonde de plaats in de lucht waar zij ontplofd had. Om 11u
trekken 600 mannen, al zingend, om het Duitsch leger te versterken. - Vele
gekwetsten trekken door de Wallenstraat.
19u. Alles schijnt stil - Men hoort weinig schieten. De maan schijnt helder.
't Zal misschien voor dezen nacht zijn.
De nacht is betrekkelijk rusten afgelopen. - Wij hebben nogmaals onze
bedding veranderd en in den kleinen salon beneden overgebracht. Daar
moeten de schrapnels het dak, de gewelfde zolder en de zoldering door
alvorens ons te bereiken.
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Maandag 2den November 1914

Woensdag 4den November 1914

Allerzielen - 15den dag van het gevecht. In den morgen komen eenige
gekwetsten af. Het gevecht, van in den morgen woedt op geheel de lijn, tot 18
uren.
Ik ga voor de 2de maal uit om mijn haar te laten snijden bij Mr Deraedt.
Daar verneem ik, uit een Hllandsch dagblad dat de Russen het leger der
Duitschers voor Varsovie verslagen hebben; dat de slag op de Aisne geëindigd
is ten voordeele der Bondgenooten en de Duitschers tot in Henegouwen
gedreven zijn en dat eenige duizenden Duitschers in Rijsel omsingeld zijn. - Dat
de Boeren den oorlog aan Engeland verklaard hebben en dat de Turken de zijde
van Duitschland nemen. Later zal men te weten komen wat de waarheid van al
dat nieuws is.
Om 19½u hoort men een hevig geweergeknal ten Z en de kanonnen in het
N. - Men hoort een vliegmachien die in den helderen maneschijn vliegt. Men
ziet ze niet.
In den namiddag waren de wagens die eten vervoeren en die van het
slagveld kwamen, met takken versierd. Is het een teeken van zegepraal?

17de dag (de 2 dagen van stilstand inbegrepen) – Gisteren en vandaag een
geweldig kanon gebulder. 't Zijn de zware stukken die zich laten hooren. 't Licht
geschut hoort men met moeite - Met den avond ziet men, in de richting van
Ieperen de eene weerlicht, die de andere opvolgt.
Deze morgen zijn drie wagens vol kisten naar het kerkhof getrokken Eenige wagens met gewonden.
Om 15u zijn verschillige honderden soldaten voetvolk, al zingend, den
Dixmuidschen steenweg opgetrokken, terwijl honderden ruiters de stad
introkken.
Voor de eerste maal slaap ik weder in mijn bed op mijn slaapkamer. Uit
vrees voor het bombardement, sliep ik op eene matras op den grond gelegd, en
half ontkleed.
Het regent fel.
Al de duivenliefhebbers moeten hunne duiven naar de congretatie,
Kattenstraat, dragen, waar zij door de Duitschers zullen verzorgd worden.

Donderdag 5den November 1914
Dinsdag den 3den November 1914
16de dag – 't Is 16 dagen geleden dat de slag begon. Kan men zich
inbeelden in welken gemoedtoestand ik geleefd heb gedurende dien tijd? Het
innemen van Roeselare, door de Bondgenoten was wenschelijk; maar het
moest voor gevolg hebben het bombardement der stad, met zijnen sleep van
dood, moorderij en brand. Het gedurig, eentonig en schrikkelijk gerommel van
het kanon; het aanhoudend gerij van wagens, het heen en weer loopen van de
ruiters, voetvolk, velo's, automobillen doen de oogen schemelen en werken
zoo ontzenuwend dat men geen mensch meer gelijkt - De studie en lezen van
een boek is volstrekt onmogelijk. Men leidt een lui, vadsig en nutteloos leven.
Men is afgemat en wanneer men te bed ligt, kan men niet slapen. Nauwelijks is
men ingesluimerd of een kanonschot, wat harder dan de voorgaande, maakt u
wakker en dan ligt men te denken op het bombardement der stad en zijne
gevolgen. En het eten dan? Men vindt er geen lust in, en de maag trekt niet! 't
Is een leven waarbij de weken, jaren tellen, zoodanig het lichaam verslijt.
Men zegt dat de Bondgenooten achteruit gedreven werden. Een wagen
met dooden trok naar het kerkhof. De wagens zijn niet meer versierd met
groen en men schiet op het kerkhof niet meer. 31 wagens, vol gewonden zijn
vóór het huis getrokken. Met den avond trekken een twintigtal fransche
krijgsgevangenen voorbij.
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18den dag van den strijd.
Geheel den dag nogmaal het treurig kanon geschut in de richting van het Z.
Om 18½ uren hoort men goed het geweer geknal; de moorderij is dus
wederom aan den gang!
Vele Duitsche soldaten zijn in de stad gekomen. Het krielt ervan. - Dezen
morgen is men plaats komen vragen voor 30 voetgangers.
Men heeft vandaag al de telefoontoestellen afgehaald. Vele gewonden zijn
naar stad gekomen alsook 18 Fransche gevangenen, waarvan verschilligen
gekwetst.
De Duitsche soldaten zijn niet komen slapen. Het kanon heeft gebulderd
tot 1½ ure van den nacht.

Vrijdag 6den November 1914
19den dag van den strijd.
't Is met moeite dat men het kanon hoort. Het leger der Bondgenooten
heeft zich dus achteruit getrokken.
Het zwaar Oostenrijksch geschut verplaatst zich: het komt van den
Dixmuidschen steenweg en trekt den Meenenschen steenweg op. Alles kluttert
en davert in het huis. 200 Duitsche soldaten trekken den Dixmuidschen
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steenweg op om het leger te versterken - Een wagen met dooden trok dezer
morgen door de Wallenstraat, alsook eenige Duitsche gewonden.
Om 13½ zendt Mr Albert Vermeulen zijn schoonbroeder om te vragen zoo
hij mij niet van dienst kan zijn. Dat verheugt mij grootelijks en ik doe hem wel
hartelijk bedanken voor dien blijk van genegenheid. Ik zal hem morgen gaan
bezoeken om hem verslag te doen over den toestand der klassen en
speelplaats. Al de andere leden van 't Comiteit zijn de stad ontvlucht.

Zaterdag 7den November 1914
20sten dag.
Ik heb een bezoek afgelegd aan Albert Vermeulen, lid van 't Comiteit en
hem verslag gedaan over den toestand der school. 't Is de 3de maal dat ik mijn
huis verlaat.
Men hoort het kanon in de verte. - Vele Duitsche soldaten hebben de stad
verlaten. - Men ademt vrijer.
De bevelhebber van de étappe heeft een groene plakbrief doen aanplakken
waarin de straffen opgesomd worden welke de inwoners kunnen inloopen.
De staf heeft dus de stad verlaten en Roeselare is eene etappe voor het
leger te voeden en het schutgerief te bezorgen.

Zondag 8sten November 1914
21sten dag.
Het kanon dondert vooral ten Z-W. der stad gedurende heel den dag.
Een goed duizendtal Duitsche soldaten trekken den Dixmuidschen
steenweg op.
Het is een gedurig gaan en keeren van velosipédisten, auto's, wagens,
ruiters enz. in de Wallenstraat.
Om 13½ ure rijdt een locomotief van den tram in de richting van OostNieuwkerke.
Mr Albert Vermeulen komt zien naar speelplaats en klassen.
Nog altijd soldaten en kanonnen en wagens trekken den Dixmuidschen
steenweg op. Men zegt dat de kolom 10.000 man sterk is.

Maandag 9den November 1914
22sten dag.
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Om 4 ure begint het kanon te bulderen in de richting van noordwaarts
Langemarck en dat duurt den ganschen dag; met den avond ziet men eene
groote klaarte in den hemel langs dien kant.
Vele gewonden worden naar stad gevoerd en een wagen met doodkisten
voert de afgestorven naar het kerkhof.
Deze morgen rijdt voor de eerste maal de tram langs Oostnieuwkerke ten
dienste, der Duitschers. Het personeel is Duitsch.
Het is een mistige dag. In gewone omstandigheden is het treurig; maar in
oorlogstijd is het akelig en zieldoodend. Wanneer het einde aan al die
wreedheden?
Men is slaping voor een officier komen vragen. Daar ik maar één bed heb,
kan ik zijn wensch niet inwilligen.

Dinsdag 10den November 1914
23sten dag Het kanon heeft geheel den nacht gedonderd en de ruiten doen daveren.
Met den morgen verdapperden het geschut en hield eerst om 17u op.
Vervolgens hoorde men van tijd tot tijd eenige scheuten.
Dezen morgen gingen twee batterijen in de Wallenstraat voorbij komende
van den Dixmuidschen steenweg.
Een wagen dooden werd naar het kerkhof gevoerd en oneindig vele
gewonden, werden naar stad gebracht.
Het is helledonker en de stuifregen wordt met geweld tegen de ruiten
geslagen en niet te min hoort men in de verte het kanon van tijd tot tijd
bulderen!
Boomgaert en zijn zoon komt mij bezoeken.

Woensdag 11den November 1914
24sten dag – Om drie uren in den morgen begint het kanon te schieten. 't
Is de doodsklok voor velen! Want de kanonnen roffelen als trommels, zoo
dapper volgen de slagen elkander op. Om 19 uren is het geschut nog niet
opgehouden. Men ziet geene hand voor het oog en de wind zweept met
geweld de regen vooruit. En daar verre, in de richting van Ieperen zoeken
beschaafde menschen om elkander te dooden!
1300 fransche krijgsgevangenen zijn dezen morgen vroeg van den
Dixmuidschen steenweg gekomen.
Vele dooden werden naar het kerkhof gevoerd, waaronder een hooge
officier. Honderden en honderden gewonden worden naar stad gebracht.
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Mr Frans Tant, komt met drie Duitsche soldaten, waaronder een
onderwijzer, om de school te bezichtigen.
Mr Alfons Bauteca, met zijne kinders en Roland, komen mij een bezoek
afleggen.
Het gevecht van heden zal zonder twijfel zeer bloedig zijn gezien de
geweldige hevigheid van het geschut en den langen duur van den strijd. (16
uren). Om 23 uur zie ik eenen geweldigen weerlicht na eenige seconden
gevolgd door eene reeks verschrikkelijke ontploffingen die van plaats
veranderden.
Men ziet nog eens dezelfde klaarte van maandag avond - Een volle wagen
met nieuwe houweelen en schoepen trekt den Dixmuidschen steenweg op.

Donderdag 12den November 1914
25sten dag – De ontploffingen van verleden nacht waren mogelijks
veroorzaakt door het vernietigen der verschansingen der Bontgenooten die
achteruit moesten trekken. Men hoort dat het kanon verder van de stad ligt
dan gisteren. Heden is het gevecht niet hevig geweest. - Tegen mijne
verwachting heb ik weinig gewonden zien voorbij trekken; die zijn misschien
met den tram vervoerd geweest. De automobillen van het roode kruis hebben
gedurig over en weder gereden.
Dezen morgen is men plaats om te slapen voor 4 mannen komen vragen. Ik
heb gezegd dat ik maar één bed heb.
Met den avond zag men eene groote klaarte in de richting van Ieperen.

Vrijdag 13den November 1914
26sten dag – Het regent geheel den dag en de wind is fel. - De kanonnen
donderen geweldig in het Z en Z-W geheel den dag.
De tram loopt in de richting van Staden.
De oude mannen en vrouwen moeten het Oudenmannenhuis verlaten
opdat de Duitschers er hunnen gekwetsten zouden kunnen leggen.
Twee wagen met burgers, van Poelkappele, werden naar stad gebracht,
omdat zij, zoo de Duitschers zeggen, op hen zouden geschoten hebben.

Zaterdag 14den November 1914

daar men zich van de trams bedient voor het vervoer der eetwaren, munitiën
en gewonden.
Men hoort het kanon nog in de verte flauwelijk rommelen - De
ambulancien-auto's hebben vele gekwetsten naar de stad gebracht.

Zondag 15den November 1914
28sten dag – Ik dacht gisteren avond dat de strijd zoo goed als geëindigd
was - Doch dezen morgend vroeg begon het kanon vreeselijk te rommelen in
de richting van Ieperen en dat duurde geheel den dag tot den avond.
Met 9 uren kwam er versterking toe en dat duurde tot 13 uren, zoodanig
dat dat er zoo 3000 man den Dixmuidschen steenweg optrokken, gevolgd van
zeker getal wagens.
't Is de derde maal sedert den aanvang van den strijd dat het
oorspronkelijk leger versterkt wordt.
Met den morgen begon het te regenen gemengd met sneeuwvlokken. Om
10½ uren vielen zij nog al dicht bij elkander; maar bleven niet liggen.
En niet tegenstaande regen en sneeuw, zochten de beschaafde menschen
elkander te vernielen!
22½ uren. Men belt. 't Is één officier en 3 mannen met een logementbrief
om te slapen bij Stephanie Ladrioor. Deze laatste geeft de sleutel van het huis.
De officier brengt hem des anderendaags terug.
Om 23½ tot 1 ure heeft een geweldig gevecht plaats. Van achter de Arme
Klaren tot achter het Koortskappelleken en verder ten N. ziet men eene klare
streep. Daar knallen de geweren zonder ophouden zoodanig dat ik niet slapen
kon, vooral wanneer ik dacht dat er daar honderden menschen lagen te sterven
en driemaal zooveel gewond.

Maandag 16den November 1914
29sten dag – Het kanon zwijgt. Omstreeks 6000 Duitsche soldaten trekken
den Dixmuidschen steenweg op, gevolgd van eenen grooten sleep van wagens
van alle grootte en vorm.
Met den avond hoort men het kanon ten N en ten W. Het moet heel verre
zijn.
Mr Frans Tant komt met een officier van het roode kruis, die te Berlijn
woont, om de school te bezichtigen.

27sten dag – Men zegt dat de Franschen langs Ieperen en de Engelschen
langs Dixmuide achteruit gedreven werden - Het gerij is merkelijk verminderd
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Dinsdag 17den November 1914
30sten dag – Gisteren namiddag hoorde men nog het kanon, heden niet
meer. De legers hebben zich nog meer achteruit getrokken.
De Duitschers hebben 200 burgers naar Oostnieuwkerke en Passchendale
gezonden om verschanzingen te maken.
Een goed duizendtal Duitsche soldaten zijn dezen voormiddag terug
gekeerd van den Dixmuidschen steenweg en dezen namiddag is eene batterij
van 6 kleine kanonnen door de Wallenstraat getrokken in de richting van de
markt.
Een soldaat die voor de 4de maal naar de strijd moest, heeft zich door den
kop geschoten, in den "Groenen hond", Hooglede steenweg, waar hij met twee
andere soldaten op logement was.
De horlogie van den kerktoren geeft het Duitsche uur.

Woensdag 18den November 1914
31sten dag – Twee duitsche officieren komen naar school om er een
bakkerij te vestigen, doch vinden ze te klein.
Eene engelsche vliegmachien vliegt met den middag en om 15 uren boven
de stad en wordt telkens met schrapnells, zonder gevolg, beschoten.
Men hoort het kanon in de richting van Ieperen en Dixmuide. - De
automobillen van het roode kruis rijden gedurig over en weder. Drie juffers van
het roode kruis trekken door de Wallenstraat. Zij dragen eene bijzondere
kleedij.
Een bediende van het stadhuis komt om te zien hoeveel soldaten in de
klassen kunnen vernachten.
Om 8 uur in den morgen hoor ik een Duitschman op den koer van Mr Arm.
Tant ferm schelden en zoo het scheen in groote gramschap verkeerde. Na
genomen inlichtingen werd een sergant gedegradeerd, in tegenwoordigheid
der soldaten omdat hij, dronken zijnde, onbeleefd was geweest jegens zijnen
officier. Daarenboven werd hij veroordeeld om één dag aan eenen wagen
gebonden te zijn en, na den oorlog, twee jaar dienst te doen in het leger.

Het kanon buldert geheel den dag, in de richting van Moorslede Passchendale. Men hoort dat de legers naderen. Met den middag begint het te
sneeuwen en het houdt met den avond op.
In den namiddag rijdt de wagen met electrieke draden den Dixmuidschen
steenweg op en komt met den avond terug.
De automobillen van het roode kruis hebben veel gewonden naar stad
gebracht.
Om 19½ ure hoort men een geweldig geweergeknal en om zoo te zeggen
geen kanongeschut.

Vrijdag 20sten November 1914
33sten dag.
Voor de vierde maal wordt de rechter vleugel der Duitschers met volk
versterkt - Met den avond trekt eene batterij met een groot kanon door de
Wallenstraat in de richting der markt.
Geheel den dag is het zeer stil geweest; noch kanon noch geweer geschut.
De wind is O. Het vriest.

Zaterdag 21 sten November 1914
34sten dag.
Men hoort noch kanon-, noch geweer geschut. Doch de automobillen der
Ambulance van het roode kruis rijden gedurig de stad binnen met gewonden.
Het gevecht moet plaats hebben ten N-W der stad, daar waar ik gisteren avond
eene klaarte in de lucht zag. (Zelfde klaarte gezien den 9den en 11den
November).
Met den avond blijft alles stil; men ziet geenen weerlicht in de lucht - Men
ziet nogmaals de klaarte, die zich meer naar het W verplaatst heeft.
Ik lees in den Blankenburger Zeitung dat een korporaal, oud 15jaar¾,
gewond werd bij het vergezellen van een transport.
Een bewijs dat de jongelingen van 16 jaar af bij het leger zijn!

Donderdag 19den November 1914

Zondag 22 November 1914

32sten dag.
De werklieden, met de bedienden van het Stadhuis, komen dezen morgen,
zetten de schoolmeubels langs eenen kant der klas en beleggen den grond met
stroo opdat er soldaten zouden kunnen vernachten. De toegang tot de stoven
blijft vrij om, zoo noodig, ze te kunnen aansteken. Er is plaats voor 40 man.

35sten dag.
Van 5½ ure begint het kanon, ten Z-W der stad te donderen. Het gevecht
duurt geheel den dag niet tegen staande de koude; want het vriest.
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Soldaten trekken door de Wallenstraat in de richting van de markt. Zij
zingen niet en gaan voorbij met zwaren stap en het hoofd voorover gebogen.
Zij schijnen zeer vermoeid.
Twee officieren van het roode kruis komen plaats vragen om de gewonden
te leggen. Zij vinden de klassen goed en zullen mij laten weten wanneer zij 30
gekwetsten zullen zenden.
Om 19 uren komt een soldaat met een bediende van het stadhuis om de
klassen te bespreken om 65 soldaten te slapen te leggen. Hij schrijft het op de
deur langs buiten. Zij vragen om morgen nuchten koffie gemaakt te hebben,
hetgeen de Ladrioors op zich nemen.

Troepen hoornvee, geiten, bieten, rapen, strooi, hooi, brandhout en
timmerhout, paarden enz. komen gedurig den Dixmuidschen steenweg af. Alles
wordt weggevoerd.
Men krijgt van de militaire overheid met groote moeite nog de toelating
van zich tot Slyhaege en tot over den Meiboom langs de Meensche Kalsijde te
begeven. Niet meer tot aan den Mast. Men is niet meer vrij van zijn huis, van
zijnen persoon en van buiten de stad te gaan. Wat is toch een overwonnen
Volk? Zulk een Volk telt niet meer! - Dezelfde klaarte ziet men zoals gisteren
avond.

Woensdag 25sten November 1914
Maandag 23 November 1914
36sten dag – Gisteren avond is men noch met gewonden noch met
soldaten gekomen. Ik was tot 10 uren opgebleven en zag niemand opkomen. Ik
had een slechte nacht, daar ik vreesde ieder oogenblik gewekt te worden en
verder het geweldig geschut der kanonnen, dat tot laat in den nacht duurde,
verjoeg den vaak. Het kanon rommelde vooral in de richting van Dixmuide.
Dezelfde klaarte van Zaterdag, 21sten dezer, was nogmaals te zien.
Verhulst Albert van Iseghem is dezen namiddag zijne boeken komen halen om
te huis wat te leren.
Om 13½ uren werd Tailleur Jules omver geworpen door den tram en
eenige honderden meters verre medegesleept tot aan het Kruis. Toen men
hem van onder het locomotief haalde, leefde hij nog. Naderhand is hij van zijne
wonden genezen. Het kanon heeft vandaag geheel den dag gedonderd.
't Is een mistige en treurige dag. Hoe lang zal de moordpartij nog duren?
Wat eene schande voor het menschdom. Geheele troepen hoornvee komen
van Veurne-Ambacht, of ten minste langs de Dixmuidsche kalsijde af.

Dinsdag 24sten November 1914
37sten dag – Voor de 5de maal wordt het leger versterkt, want dezen
morgen zijn vele soldaten den Dixmuidschen steenweg opgetrokken. - Het
dooit.
Men hoort van 's morgens vroeg het kanon; doch stil aan verwijdert het
geschut, het gevecht houdt daarom niet op, want de auto's der ambulancies
rijden gedurig over en weder.
Om 18u komt men van het Stadhuis zeggen dat er 200 officieren toekomen
en vragen om één of twee te kunnen herbergen. Daar ik maar één bed heb, kan
ik de vraag niet inwilligen.
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38sten dag – Gisteren avond om 21 uren begonnen de kanonnen geweldig
te bulderen. Het gevecht duurde geheel den nacht en het was vooral hevig om
3 uren. Dan was het een vreeselijk geknal van geweren, mitrailleusen en
kanonnen dat als een orkaan voorbijtrok. En dat geroffel herhaalde zich drie
maal. Het gevecht had plaats, daar waar sedert verschillige dagen de klaarte in
de lucht gezien wordt, ten N-W der stad. Het dooit nog.
Dezen morgen komen kanonnen en soldaten van den Dixmuidschen
steenweg de stad binnen. Daarbij 25 booten en balken om bruggen te leggen. Andere soldaten trekken den Dixmuidschen steenweg op.
De trams rijden sedert gisteren dag en nacht! Men mag vandaag tot aan
den Ruyter niet meer gaan.
Dezen avond vieren de soldaten, die bij Tant slapen, het feest van hunnen
Kroonprins van Hessen, in de twee laagste klassen. De klassen moesten
verwarmd zijn en zij gaven de kolen. Zij beloofden het gas te betalen en
drinkgeld te geven voor het aansteken der stoven. Zij vroegen mij 2
cigareassche schoteltjes, die zij mede namen. Nietegenstaande mijne klachte
aan den Commandant en tweemaal aan den korporaal, werd het gas niet
betaald en mijne cigaarassche schoteltjes niet terug gegeven. Dat is hunne
eerlijkheid! Dat waren mannen van de transport colonne 126.
De maan blinkt in den helderen hemel. Ik zie de klaarte van gisteren avond
niet. Bestaat die verschanzing nog? of is ze gesprongen toen ik verleden nacht
driemaal de orkaan van ijzer, staal en lood hoorde loeien? - Men zegt dat die
klaarte kwam van de verschanzing op den Droogenbrood hoek (Moorslede)
gemaakt. (Dien hoek ligt tusschen Mooslede en Becelare en kan de plaats der
klaarte die ik zie, niet zijn.)
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Donderdag 26sten November 1914
39sten dag – 4 Kanonnen trekken door de Wallenstraat in de richting van
de markt. - Twee soldaten trekken naar het kerkhof met hunne armen vol
kruisen. Vele wagens komen van den Dixmuidschen steenweg. Het leger der
Duitscher schijnt zich achteruit getrokken te hebben.
Met den avond donderen de kanons ten Z en ten N der stad en dat duurt
geheel den nacht vergezeld van een stormwind. Om 1½ u begint het te
regenen.
Ruim 700 krijgsgevangenen burgers bevinden zich in de zaal van den
jongelingenkring, Kattestraat. Er lagen vandaag ervan 9 overaarde. De
gezondheidsregelen worden er zekerlijk over het hoofd gezien. Gustaaf Lagae,
goudsmid, die al zijne reisduiven niet ingezonden had, wordt gevangen
genomen.

avond toe. De duisternis belette mij te zien waarmede zij geladen waren. Er
waren er eenen heelen sleep die den Dixmuidschen steenweg optrokken.
Het gevecht zal dus geweldiger dan ooit hernemen. Het roode kruis haalt
de bedding af van de vluchtelingen, om de gekwetsten erop te leggen.
Van de krijgsgevangenen burgers uit den jongelingenkring, zijn er vandaag
6 overleden. Wat eene marteling moeten die menschen daar niet onderstaan!
Het groot getal sterfgevallen is er een bewijs van! Men ziet de dooden hier
voorbijtrekken en niemand volgt hun lijk! En dan zijn die menschen wel
plichtig? Heeft de krijgsraad hun geval onderzocht?
Om 20 uren viel er een plas regen vergezeld van een hevige wind. Om 1
ure had de regen opgehouden en waaide het niet meer. De maan blonk in den
helderen hemel, doch het gevecht duurde maar altijd.

Zondag 29sten November 1914
Vrijdag 27sten November 1914
40ste dag – Ik doe een abonnements portret maken bij Descamp in de
Iepenstraat. 't Is de 4de maal dat ik het huis verlaat. Het kanon dondert geheel
den dag. Gisteren en vandaag trekt een wagen voorbij, geladen met ransels,
ongetwijfeld van gesneuvelde soldaten.
In den namiddag komen duizenden en duizenden soldaten van den
Dixmuidschen steenweg en trekken de markt op. - Ontelbare wagens volgen.
Dezen avond wordt er hevig gestreden ten Z-W der stad. De ruiten
daveren in de ramen en men hoort het geknal der geweren.
Zal Roeselare welhaast van den oorlogsgesel verlost zijn? - Er zijn in de 40
dagen dat de Duitschers binnengekomen zijn kanonballen genoeg geschoten
geweest om kilometers en kilometers kalsijde te leggen.
Sedert er geene cigaren, cigaretten en chocolade in de winkels meer te
vinden is, leuren ontelbare kinders, mannen en vrouwen, met voornoemde
waren om ze aan de duitsche soldaten te verkoopen.

42sten dag – Men vecht geheel den dag. Soldaten trekken voorbij met
schoppen en houweelen om loopgraven te delven. Met den avond keeren zij
terug naar de stad. Zij hebben dus dichtbij de stad gewerkt.
Een kogel is door eene ruit der laagste klas gevlogen. Vermeulen Albert en
zijn schoonbroeder, komen naar de school zien. Zijn bezoek doet mij genoegen;
want ik ben gelukkig iemand van 't Commiteit te zien.
De paarden die bij Mr Tant gesteld zijn, gaan wandelen met hunne
harnassenring aan, gereed om ingespannen te zijn.
Toen de Duitschers met hunne booten van den Ijzer, die ze niet over
konden, terug keerden, zegde een lacher dat de Duitschers de ijdele flesschen
gingen invragen. Waarom dat? vroeg een aanhoorder. - En het antwoord
luidde: Om het water van den Ijzer op flesschen te trekken! Dan geraken zij er
zeker over!

Maandag 30sten November 1914
Zaterdag 28sten November 1914
41sten dag – Om 1 uur word ik wakker gemaakt door het grollen van het
kanon. 't Was alsof men langzaam kardoezen deed ontploffen in het kanon. Het
was een noodsein en welhaast waren al de soldaten, die in de stad sliepen te
been.
Geheel den dag werd gebruikt om, terwijl er gestreden werd, nogmaals de
rechter vleugel te versterken. Soldaten kwamen toe evenals het grof geschut.
Tracteurs die twee zwaar geladen wagens na zich sleepten kwamen met den
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43sten dag – Van 7 uren begint het grof geschut te donderen. 't Zijn zeker
de zware kanonnen die door de tracteurs voortgetrokken werden.
Om 10 uren worden de jongelingen van de Nieuwen Markt, door de
soldaten uit de huizen gehaald om langs Westroozebeke, de slagen te vullen
door het zwaar geschut gemaakt.
Om 11 uren trekken ontelbare wagen, proppend vol met soldaten, de
markt op. Paarden en koeien volgen.
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Mr Cyriel Bauteca en Roland komen mij bezoeken. Om 19½ ure hoort men
nog van tijd tot tijd het kanon. De wind is zoo fel dat men het geweer geknal
niet kan hooren, indien er geschoten wordt.
De trams rijden zooveel niet meer gedurende den dag en niet meer des
nachts.

Dinsdag 1sten December 1914
44sten dag - Het kanonnen gevecht is zoo hevig niet als gisteren.
Met den avond trekt een troep soldaten met pak en zak, door de
Wallenstraat in de richting der markt. Zij zingen.
Een groote wagen gaat in dezelfde richting met zakken waarin soldaten
kleederen zijn - Gisteren was er ook zulk een wagen voor bij getrokken.
En wanneer worden wij verlost? Wanneer komt er een einde aan zulk een
vadsig en geestesdoodend leven?
18 uren. Men hoort in de richting van Passchendale een geweldig
geweergeknal vergezeld van kanongeschut. Het regent.
21u.45min wordt ik wakker gemaakt door het voorbij rijden van zwaar
geschut. Het huis davert op zijne grondvesten.

Woensdag 2den December 1914
45sten dag – Er wordt geheel den dag gevochten in de richting van
Passchendale. Men hoort het geweer geknal. De auto's der ambulancien rijden
over en weder en eenige gewonden komen te voet naar stad.
Geheel den dag rijden er kanonnen, wagens van alle slacht voorbij,
komende van den Dixmuidschen steenweg. Met den avond trekken soldaten
door de Wallenstraat in de richting van de markt.
Sedert eenige dagen zien de officieren er neerslachtig uit en het
terugtrekken van kanonnen, soldaten en wagens laat ons hopen dat het einde
van den strijd, voor Roeselare, voorbij is. Vele burgers worden aangehouden
om loopgrachten te delven. Er worden er aan het kerkhof gedolven.
Ik lees in den: Kölnische Volkszeitung van 24sten November l.l. dat de
Duitschers Ieperen, Boesinghe en Elverdingen beschoten hebben op 20sten of
21sten November 1914.

"Amerika", waar officieren en soldaten, die tot Tant's vernachten gemeenlijk
vergaderen. Het was volop feest. Terwijl hunne broeders een hevig gevecht
leverden en er sneuvelden en gewonden waren en hun leger zich tot den
aftocht gereed maakt! - Die mannen hebben geen hart, voor hun eigen Volk,
wat zouden zij er één hebben voor de Belgen. Hun hart is veranderd in eene
maag. Zij hebben er zoo twee om te brassen, te drinken en te leven als varkens,
verzot dat zij zijn naar cognac en vooral naar snaps (geniever) om zoals ze
zeggen beter te kunnen slapen.
Het gevecht heeft om zoo te zeggen geheel den nacht geduurt. Dezen
morgen buldert het kanon nog. Wagens trekken nog altijd de stad binnen,
komende van den Dixmuidschen steenweg.
Het volk dat bij Mr Tant gevestigd was, vertrekt en andere soldaten, onder
ander van het roode kruis, vervangen ze. Alvorens te vertrekken hebben zij
moedwillig schade aan de gebouwen gedaan. Soldaten komen van het slagveld
en andere trekken er naartoe. Soldaten die in de huizen der Nieuwe markt zich
gevestigd hadden, hebben ook alvorens te vertrekken de meubels beschadigd
en hetgeen hun aanstond mede genomen.

Vrijdag 4den December 1914
47ste dag.
Dezen nacht van 5u 20min tot 7 uren heeft het kanon gegrold, zooals op
28sten November l.l. Het was een noodsein dat kwam uit de richting van
Poelcapelle. Daar moet er hevig gevochten zijn; want het kanon buldert daar
reeds geheel den dag, zoodanig dat ik elk oogenblik vrees dat de ruiten, langs
de speelplaats, aan stukken zullen vliegen, zoo fel daveren zij. De wind was,
gedurende het gegrol van het kanon, zeer geweldig, en is zóó geheel den dag
gebleven.
Met den avond zie ik weerlichten van de richting van waar men de klaarte
van 9den - 11den en 21sten November zag en tot langs den Meenschen
steenweg. Men zou zeggen dat het een beslissend gevecht is. Men ziet zware
weerlichten in het N-W om 20uren.
Ik geef overal de uren op van westelijk Europa of van Greenwich (Belgisch
uur) en niet het uur van Midden Europa (Duitsch uur).

Zaterdag 5den December 1914
Donderdag 3den December 1914
46sten dag – Gisteren avond van 19 u. af - want van dat uur mogen de
burgers op straat niet meer gezien zijn - was het volle muziek in de herberg
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48ste dag – Het onweder heeft een gedeelte van den nacht geduurt, want
4u15 weerluchtte het, gevolgd van donder terwijl de hagelsteenen tegen de
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ruiten kletterden. Tot de middag was het een hondenweer (regen gemengd
met sneeuw en felle wind).
Het kanon heeft ook geheel den nacht gebulderd. Dezen morgen zijn twee
batterijen kanonnen door de Wallenstraat getrokken in de richting van de
markt - Duitsche soldaten zijn ook van den Dixmuidschen steenweg gekomen
gevolgd van wagens. - 70 burgers, kwamen in den namiddag, onder het
geleiden van soldaten naar stad, die hebben moeten werken voor den Duitsch.
Robert en Jules Bouteca komen hunne boeken halen om wat te huis te
werken.
Om 19 uren vecht men nogmaals in de richting van Passchendale; men ziet
geheel goed, op de wolken, de werking der electrieke terugkaatsers. Men heeft
Fransche verkenningen gezien aan den Vergeldermolen (Steenweg naar
Slyhaghe).
Om 20u20m komen duizenden soldaten door de Wallenstraat in de
richting der markt. Zij zingen niet en houden den stap niet en zwijgen. 't Is klare
maan. Dat voorbij trekken deed huiveren.

Men hoort het kanon ook meer zuidwaarts langs den Meenschen
steenweg donderen. Met den avond regent het, de wind schuifelt en is het pik
donker. Men hoort gedurig kanon en geweer geschut.
In den namiddag, om 2u verlaat ik voor de 5de maal het huis om een
bezoek te brengen aan Mr Alb. Vermeulen. Ik wees gelukkig hem te huis te
vinden en met hem te spreken. Om 3 uren was Emma de ladder gaan halen om
den timmerman toe te laten den lattestoor van haren gebuur te vermaken. Op
straat gekomen ziet zij eenen officier met zijnen ordonance, die een flesch
droeg, op het straatkarreken, dat vóór de herberg "Bloemendale" stond,
springen. Het karreken wipte en de officier rolde op de straat steenen. De
ordonnance liet maar alles gebeuren en stak geen hand uit. Intusschen was
Emma in haar huis gegaan om de ladder te gaan halen. Toen zij ermede buiten
kwam, zegde men haar dat de officier aan mijn huis gebeld had (de 2de maal
trok hij de bel af), zij liep er naar toe maar deze liep naar het venster en sloeg
de ruit stuk met den vuist en kwetste zich deerlijk de hand. Hij was dronken en
vroeg slaping, en kreeg voor antwoord dat er geen was; tevens zijn
onbetamelijk gedrag doen uitkomen.

Zondag 6den December 1914
Dinsdag 8sten December 1914
49ste dag – Er komen nog troepen terug van het slagveld, met pak en
zak. Men zegt dat er andere naartoe gegaan zijn, gedurende den nacht, doch in
minder getal.
Om elf ure heeft men een generaal begraven die gisteren gedood werd.
Een 50tal soldaten, onder de wapenen, en enige officieren volgden den wagen,
waarop kronen lagen.
16u45 - 47 wagens trekken door de Wallenstraat in de richting der markt.
- 15u30m ziet men een vliegmachien der bondgenooten boven de stad. In den
morgen had men er ook eene gezien insgelijks van de Bondgenooten.
19u - Het waait en de regen klettert tegen de ruiten. In het pik donker
knallen de geweren: men is aan het moorden op groote schaal en hij, die er het
meest neervelt, is een groote held! Geest en hart verzetten zich tegen zulke
verkeerde begrippen.

51sten dag – Vandaag is de strijd betrekkelijk stil geweest, want het kanon
bulderde maar weinig. Nochtans was hij daarom niet min bloedig, daar men de
weerschoten hoorden en vele gekwetsten naar stad gevoerd werden. Op eene
auto der ambulantie stak eene groene tak en was gevolgd door eenige soldaten
te paard. 't Was misschien eene groote kat die erin lag.
Dezen morgen vloog eene vliegmachien der bondgenooten boven de stad.
Men ziet een brand om 18 u. in het N-W.
20 uren - Het regent niet en de wind is gevallen. Het gevecht met de
geweren heeft plaats van Z-W tot het W altijd in dezelfde richting van
Passchendale. De planeet Jupiter schittert als een karbonkelsteen boven het
slagveld, waar er sedert verschillende weken gestreden wordt.
Gisteren en vandaag zie ik een photograaf naar het slagveld trekken met
zijn toestellen om films te trekken.

Maandag 7den December 1914
Woensdag 9den December 1914
50sten dag – Geheel den voormiddag trekken soldaten maar vooral
kanonnen en wagen door de Wallenstraat in de richting van de Markt. Soldaten
komen ook af van de kanten van Dixmuide en van Oostschamp. Het Duitsche
leger trekt dus zuidwaarts en oostwaarts.
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52sten dag – Van 7½ uren trekken wagen en soldaten in de richting van de
Markt. Een bende met twee vaandels trekken door de Wallenstraat. Ik zie ze
met genoegen zich verwijderen, omdat ik denk dat de legers zich meer
zuidwaarts samentrekken en Roeselare zoo van eene beschieting zal gespaard
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worden. 't Is misschien ijdele hoop, want ik zie eene batterij kanonnen den
Dixmuidschen steenweg optrekken.
Een voer ongedorschen tarwestroo kantelt om recht voor het Kruis aan de
overzijde der straat. Om 15 uren rommelen de kanonnen vervaarlijk in de
richting van Passchendale.
19½ uren. Het regent en er is een dikke mist. Men ziet de planeet Jupiter
niet boven het slagveld waar men eenige geweerschoten hoort en van tijd tot
tijd het kanon. De strijd is niet hevig.
22½ uren - De mist is opgetrokken - wagens rijden voorbij naar de markt.
De strijd duurt nog altijd. De tram loopt wederom des nachts. Men ziet
nogmaals de klaarte ten N-W der stad die ik zag den 25st November l.l. en
vorige dagen. Zou die klaarte de verschanzing van Stadenberg niet zijn?

Fransche gevangenen. Bijna allen zijn gekwetst en verwekken medelijden om
zien.
Met den middag dondert het kanon op nieuw.
19 uren. Het regent fel. Men ziet de klaarte ten N-W. Ik zie de werking der
reflecteurs op de wolken niet en hoor, heel verre, ten W het geweer geknal en
nu en dan het kanon. Dat alles in 't geheel niet dapper op elkander volgend.
Als men leest hoe in de middeleeuwen de legerbenden ons land te vuur en
te zwaard verwoestten en hoe de Spaansche soldaten zich in ons land
gedroegen en men dat vergelijkt met het gedrag der Duitsche legerbenden,
vraag ik mij af of de mensch van heden wel zedelijker is dan die van over 400
jaar. Is hij vooruit gegaan? Ik betwijfel het. - Stellig is hij in wetenschap en
vrijheid grooter geworden, doch blijft zoo brutaal, zoo hartvochtig en zoo
onmenschelijk als over 400 jaar.

Donderdag 10den December 1914
Zaterdag 12den December 1914
53ste dag – Nog eens komen de soldaten in dichte scharen van den
Dixmuidschen steenweg af. Ik geloof dat het is als op het toneel: 't zijn dezelfde
die gedurig weg en weer gaan om den indruk te geven dat er oneindig veel volk
is!
11½ uren komen vele soldaten met versnelden stap van Hooglede.
Aanstonds loopt het gerucht dat ze vluchten voor de Engelschen, die te
Hooglede zijn. Dat laatste echter was niet waar. De trams loopen meer dan
naar gewoonte.
Dezen morgen trok door de Wallenstraat een plattewagen belegd met een
zwart laken en getrokken door twee paarden waarop ook een zwart laken lag.
Ik had reeds een kraan zien passeren. Was het de groote Kat, waarvan ik sprak
den 8sten dezer, die men begraven heeft?
19 uren. Het regent. Ik hoor noch kanon- noch geweer geschut; maar zie
de stralen der electrieke réflecteurs op de wolken, daar waar gisteren de
klaarte ten N-W. te zien was.
20 uren - Twee ambulanciers van het roode kruis komen slaping vragen. Ik
kan hunne vraag niet inwilligen.

Vrijdag 11 December 1914
54ste dag – 't Is de eerste maal in 54 dagen dat ik noch door kanon noch
door geweer geschut wakker gemaakt word en dat ik met een gerust gemoed
geslapen heb. Immers de slag werd verre in het Z-W geleverd.
Eene menigte soldaten komen van het slagveld, terwijl anderen er naartoe
trekken. 't Is een gedurig gaan en keeren. Met den avond brengt men in stad 21
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55ste dag - Het geschut is gisteren avond in hevigheid toegenomen want
om 1 ure werd ik gewekt door het fel geschut van kanon en geweer. Geheel
den dag werd er hevig gevochten.
Mistiaen van Iseghem komt mij bezoeken en brengt nieuws van zijn
zoontje Julien en de l.l. Fritz Sabbe. Mr Tant Frans brengt mij het hierbij bericht.
Wij komen overeen de wapens van den Congo, van het schoolmuseum,
maandag e.k. naar het stadhuis te dragen. Hij zal mij vergezellen. Ik bedank Mr
Frans Tant voor zijne inlichting en zijne dienstwilligheid.
Zooals de vorige dagen komen soldaten van het slagveld en andere trekken
er naartoe. Dezen morgen trekt de platte lijkwagen voor bij (zie 10den
December l.l.) ditmaal ligt de Duitsche vlag erop.
20 uren - Het geweergeknal is genaderd verachter het Klooster der Armen
Klaren. Het gevecht strekt zich uit van dit laatste punt naar het N-W waar men
vorige dagen en vandaag de klaarte ziet. Van tijd tot tijd hoort men het kanon.

Zondag 13den December 1914
56sten dag – Gisteren avond om 20 uren was het gevecht niet te hevig;
maar het vermeerderde met den nacht en om 23 uren knalden duizenden en
duizenden geweerschoten gedurende 20 minuten. Om 1 ure en om 4 ure werd
ik gewekt door de kanonnen. Geheel den dag werd er fel gestreden. De
soldaten kwamen vandaag niet af van het slagveld in gelederen of trokken er
naartoe. Juffers van het roode kruis komen in rijtuig van het slagveld - De platte
doodwagen komt van het kerkhof - Gisteren en vandaag vervoerde men het
hout voor het maken van lazarets te Oostdinkerke op kosten der stad. Men
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zegt dat de bewoners van Slyhaghe en Calliemolenhoek krijgsgevangenen
werden en naar Iseghem werden vervoerd.
Sedert eenige dagen breken de Duitschers de huizen der Groenestraat die
zij in brand staken geheel en al af om met de stenen de wegen te vermaken
waar hun leger door moet. Zelfs onbewoonde ongeschonden huizen worden
neergeworpen om zich steenen te verschaffen. Met zich tot de hoogere
overheid te wenden heeft men moeten ophouden (huizen toebehoorende aan
Jacob, poorten van Mr Arm. Tant.)
19 uren - Men hoort een geweergevecht achter de Arme Klaren en men
ziet de werking der réflecteurs op de wolken. De planeet Jupiter blijft achter de
wolken om de heuveldaad der menschen niet te zien.

Maandag 14den December 1914
57sten dag – In den nacht wakker gemaakt, zie ik dat het gevecht zich op
de gansche lijn uitstrekt. Om 7 uren grolt het kanon voor de 3de maal (zie
vrijdag 4den December l.l.). Geheel den voormiddag gaan en keeren de
soldaten en het kanon geschut is zeer hevig.
Ik ga (6de maal dat ik het huis verlaat) naar het stadhuis om eene
doorgang kaart te krijgen, en naar den staatsontvanger om den 4den trimester
van mijn pensioen te ontvangen. Hij zegt dat hij niet betalen mag.
Zondag namiddag had ik drie pakken gemaakt van de wapens van den
Congo. 1ste pak: Boog en pijlen, 2de: Zagay's (lansen) en 3de: Messen. Mr Tant
Frans, die gezegd had te komen in den voormiddag, komt den namiddag met
Vanhal om de wapens naar het stadhuis te dragen en zegt morgen namiddag
met den généraal naar school te komen.
19 uren 45 m - Er wordt gevochten op de gansche rechter vleugel der
Duitschers van achter de Arme Klaren tot aan de Klare plaats. Men hoort de
geweerschoten en van tijd tot tijd het kanon. Men ziet electrieke stralen der
réflecteurs. - De planeet Jupiter schittert boven de huizen, rechts de Arme
Klaren. (Van uit mijn venster gezien).

reflecteurs kunnen den glans der ondergaande planeet Jupiter niet verdooven Een hemelstreep trekt eene heldere streep van het N-O naar het Z, in de lucht.
Een officier komt slaping vragen. Ik toon hem de kamers en hij ziet dat het
niet mogelijk is te vernachten.

Woensdag 16den December 1914
59sten dag – Geheel den dag kanon geschut - Al de Duitsche soldaten
worden voor den typhus ingeënt. Het regent niet - Sterreklaar.
19 u 45 m - Het leger der Bondgenooten heeft zich teruggetrokken, want ik
hoor noch kanon- noch geweergeschut en van uit het balconvenster zie ik in de
lucht de werking niet der electrieke terugkaatsers.
't Is heden den 59sten dag van een ontzenuwend en nutteloos leven. Ik
heb in die dagen, met vele verstrooidheid, de blijspelen van Molière gelezen.
Kon ik maar mijn dagelijksch werk hernemen, wat zou ik gelukkig zijn!
Vooreerst omdat moorden, branden en stelen een einde zou nemen en
vervolgens ik nuttig werk zou kunnen verrichten.

Donderdag 17den December 1914
60sten dag – Om 1 ure begon het kanon te donderen en gedurig geheel
den dag hoort men het zonder ophouden.
Om 15½ uren luiden de klokken van de drie parochiale kerken en het
muziek der Duitschers speelt op de Markt, omdat het Duitsch leger een
zegepraal op de Russen behaald heeft. In de huizen waar hooge overheden van
het leger verblijven, wappert de Duitsche vlag.
20 u - Men hoort een geweldig geweer geknal komende van bijzijden de
Arme Klaren, zooals vorige dagen. Men ziet ook geheel goed de werking der
weerkaatsers.
Men vecht reeds 60 dagen dag en nacht en beide legers behouden, op
weinig na, dezelfde plaatsen als den eersten dag!

Dinsdag 15den December 1914
Vrijdag 18den December 1914
58sten dag – Er werd geheel den nacht gevochten en van 7 u 20 m grolde
het kanon dat ten Z der stad staat (omstreken van den Zilverberg?) - Geheel
den dag liet zich een hevig kanon geschut hooren en de auto's der ambulancie
reden gedurig over en weder. Mr Tant Frans is met den Generaal niet
gekomen. Het is een regenachtige dag.
19 u 45 m - Het regent niet. Men hoort het geweergeschut in de richting
van Moorslede en het kanon in de geheele verte. De electrieke stralen der

61sten dag – Geheel den dag een zeer hevig gevecht, de gekwetsten die
van het slagveld komen bewijzen zulks.
De doodenwagen (de platte wagen) komt, zooals de vorige dagen van het
kerkhof. Fritz Vandercruyssen en Lucien Vanmoerbeke komen hunne boeken
halen om te huis te leeren.
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Soldaten komen en andere trekken naar het slagveld. Deze laatste droegen
twee rollen ijzerdraad (zonder stekkers).
19 uren - Geheel den dag regent en waait het tot op dit uur nog. Ik zie de
weerkaatsing der electrieke stralen op de wolken niet en hoor in de verte het
kanon donderen.

echter waar is, 't is eene ongewone bedrijvigheid die er onder de soldaten
heerscht. Zij komen en gaan, rijden en rotsen meer dan vorige dagen.
19u45m - De maan (1ste kwartier) ten N. (boven) en de planeet Jupiter ten
Z (onder) zitten boven het slagveld op kleinen afstand van elkander en werpen
hunne bleeke stralen op de moordende legers!

Zaterdag 19den December 1914

Dinsdag 22sten December 1914

62sten dag – Eenige kanons en wagens zijn van den Dixmuidschen
steenweg gekomen - Twee burgers die grachten delfden langs Oostnieuwkerke
werden dood geschoten - Een paardengeleider's zijne twee paarden die
levensmiddels vervoerde ondergingen hetzelfde lot. Geheel den dag hevig
kanon geschut - Ambulantien rijden voorbij. Van tijd tot tijd een weinig regen.
19 uren - Stik donker, regen met felle wind. Men vecht op de gansche lijn
van het Z tot N-W. Men hoort geheel goed het geknal der geweren en men ziet
de werking de weerkaatsers.

6de maal dat de rechter vleugel versterking krijgt.
65sten dag - Een akelige nacht! om 21 uren tot middernacht was het
geschut van het zwaar kanon zoo geweldig, dat ik geen oog kon luiken. Om 2
uren werd ik wederom gewekt door het hevig geschut.
Dezen morgen, om 9 uren, trekken twee legerkorpsen, met muziek aan ’t
hoofd, den Dixmuidschen steenweg op. Het eerste draagt het kenteken Jesus,
omringd met palmtakken. Dan zal men zeggen: Vrede aan de menschen, op
aarde, die van goeden wil zijn. Hozanna! - Welke treurige comedie.
10½ uren - Een derde legerkorps, zonder muziek, trekt ook al den
Dixmuidschen steenweg op. Terwijl een duizendtal soldaten gevolgd van
wagens en kookketels door de Wallenstraat trekken, in de richting van Staden.
Deze laatsten waren vergezeld van 3 kleine kanonnen.
Een ontwapend soldaat, tusschen twee andere, de bayonnet op den loop,
gaat in de richting van den Dixmuidschen steenweg en komen weder wat later,
in de richting der markt. Zou het één zijn van deze die met Lesaffre de koeien
hielp stelen?
Om 11½ uren een 5de legerskorps vervoegd de voorgaande.
19u45m - Ik zie de werking der weerkaatsers niet en hoor het geweer
geschut in de richting Oostroozebeke. De hemel is bewolkt. Het groot kanon
ten Z der stad heeft geheel den dag geschoten op kleinen afstand. Nu zwijgt
het.

Zondag 20sten December 1914
63sten dag – 't Is een ware zomerdag voor den tijd van het jaar. Heldere
zon en in 't geheel niet koud.
9½ uren trekken 6 mitrailleuzen door de Wallenstr. den Dixmuidschen
steenweg op, terwijl de platte lijkwagen, zonder vergezeld te zijn van het
gewoon peleton soldaten, naar het kerkhof trekt.
Om 16 uren trekken een duizendtal soldaten het slagveld op. Geheel den
dag werd er hevig gestreden, daar de auto's gedurig gekwetsten naar stad
brachten en juffers van het roode kruis, te voet en in rijtuig naar het slagveld
trokken.
20 uren - Men hoort de geweren en ziet de stralen der electrieke
weerkaatsers, doch min duidelijk dan gisteren avond. Ik hoor geen kanon. Het
is zeer duister, maar het regent niet.

Maandag 21sten December 1914
64sten dag – Het kanon dondert heel den dag. Met den avond hoort men
het geweer geknal over geheel de lijn van het Z tot N-W. De soldaten hebben
maar halve solde getrokken en men zegt dat allen vertrekken en door anderen
vervangen worden. Velen zijn naar Moorslede-Passendale vertrokken, anderen
naar Ghistel en nog anderen naar Gent. Wat er van zij weet ik niet zeker. Wat
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Woensdag 23sten December 1914
66sten dag – Kanonnen trekken naar het slagveld en eenige mitrailleuzen
keeren ervan terug. De tram rijdt gedurig over en weder. Het is een gedurig
gaan en keeren van wagens met munitien en voedsel. Weinig soldaten in de
straat - Auto's en velo's rijden over en weder.
Geen geschut gehoord gedurende den dag. Verleden nacht zag ik eene
groote klaarte in de richting van Langenmarkt, waar men zeker hevig slag
geleverd heeft.
20u - Ik zie op dezelfde plaats nog eens dezelfde klaarte. Ik hoor het kanon
niet.
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Ware het niet van den oorlog de nieuwjaarvakantie had vandaag
begonnen - Nieuwjaar brieven - wedstrijden - bulletijns - inschrijven in de
registers - Lijfrentekas, alles had klaar geweest. Helaas! Dat alles is verloren
door den hatelijken oorlog.

Donderdag 24sten December 1914
67sten dag – Dezen morgen om 6 uren zie ik de klaarte in de richting van
Langemarkt nog op dezelfde plaats als gisteren - Eene engelsche vliegmachien
vliegt over de stad in den morgen en eene Duitsche met den middag. Veel gerij
van trams en wagens en automobillen en velo's - Eenige gekwetsten komen te
voet af. Zonnigen dag en een weinig koud.
Bauteca Cyriel en Alfons komen mij vragen, namens eenige ouders en in
hun eigen naam de school te openen, te beginnen van maandag e.k. 28 dezer.
Ik stem toe, op voorwaarde dat Mr Vermeulen toestemme.
20uren - De maan blinkt helder in den helderen hemel en laat niet doen de
klaarte te zien, waar slag geleverd wordt - Men hoort noch kanon- noch geweer
geschut.
Norbert Vandenbunder komt zijne boeken halen.

Vrijdag 25sten December 1914
Kerstdag - 68ste dag – Verleden nacht, om 3 uren, wanneer de maan haar
licht verdoofd had, zag ik de klare plaats, langs den kant van Langemarkt zooals
de vorige dagen. Om 6½ uren zag ik nog. Ik hoorde, in de verte, het kanon van 4
uren tot den dag aanbrak.
Gedurende den dag werd er gevochten, daar de auto's der ambulancen
over en weder reden. Dezen morgen werd een officier begraven. Nevelige
koude dag. Verleden nacht gevrozen.
19 uren - Men hoort het kanon in de verte en men ziet dezelfde klaarte als
verleden nacht, daar de maan achter de wolken zit. Het vriest.

Zaterdag 26sten December 1914
69ste dag – Om 3 uren ziet men nog altijd de klaarte van gisteren avond Met den morgen begint het grof geschut, dat ten Z van de stad staat, geweldig
te donderen (het had twee dagen gezwegen) en dondert geheel den dag.
Om 17 uren hoort men, in de richting Moorslede de geweren knallen. Ik
begeef mij naar Mr Albert Vermeulen, die mij toelaat van maandag af de klas te
houden. Ik zeg hem ook dat ik zoo mogelijk de school niet verlaten zal, in geval
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de stad beschoten wordt, hetgeen te voorzien is. Ik vraag hem, indien mij een
ongeluk overkwam, voor mijne burgerlijke begraving te zorgen.
20 uren - Dezen namiddag sneeuwde het. De straten en daken waren wit.
Nu dooit het. Het geweer geschut is zeer geweldig verre achter de huizen
rechts van de Arme Klaren. Vooral moet er hevig gestreden zijn in de richting
van Langhemarkt. De kanonnen branden los alsof de bliksem valt en eene slag
verbeidt de andere niet - 180 duitsche soldaten, die weigerden te schieten,
werden gisteren, de handen op den rug gebonden, met den trein verzonden Velen, zegt men, zijn verdronken rond Gistel door het overstroomen van den
Moervaart. 33 die in den "Bonten Os", Noordstraat, sliepen waren langs die
kanten moeten gaan. Een alleen is terug gekeerd en aan het water ontsnapt.

Zondag 27sten December 1914
70sten dag – Om 2 uren zie ik de klaarte, op dezelfde plaats langs
Langemarkt - om 4½ u. nog. Om 7 uren begint het grof geschut ten Z der stad
geweldig te donderen en het geweergeschut zich te laten horen - Dat duurt
geheel den dag.
Om 9 uren trekt een kanon door de Wallenstraat in de richting der markt.
Om 10 uren ziet men den dooden wagen voorbij rijden. 't Is de 3de dag dat een
wagen met zakken, die de kleding der gedoode soldaten bevat, voorbij trekt. De wind schuifelt en het regent geheel den dag.
18 u - De maan blijft achter de wolken en men ziet eene klaarte boven de
gansche lijn van het slagveld. Men hoort kanon en geweer geknal.
Ik eindig vandaag de lezing der Treurspelen van Racine (2de deel) uit de
boekenkas der onderwijzers.

Maandag 28sten December 1914
71sten dag – Om 3½ uren ziet men de klaarte langs Langemarkt en om 7½
uren begint het grof geschut te bulderen ten Z der stad en duurt geheel den
dag tot nog om 19 uren; waartusschen men geweer schoten hoort.
Ik ben gelukkig het lui en nutteloos leven vaarwel te zeggen en school te
houden. 16 l.l. waren vandaag tegenwoordig (Zie aanwezigheidslijst.)
Om 20 uren breekt een geweldige storm los, die mij belet te slapen tot 24
uren.
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Eenige woorden tot de leerlingen, bij het hernemen der klas.
Gelukkig u weder te zien en gij ook als oude kennissen. Verhalen wat er
gedurende in school met den oorlog (Gaten in 't dak, logeeren van soldaten Schade: speelplaats, 2 klassen (het houden van 't feest) Wat er onbeschadigd
bleef. Twee bezoeken van Duitsche officiers.)
Heden, 71ste dag van de verovering van Roeselare, op aanvraag
eeniger Ouders met goedkeuring van Mr Albert Vermeulen, wordt de hoogste
klas geopend. Om uwen dank te betuigen, uwen plicht goed vervullen:
regelmatig te school komen (aanwezigheidlijst) - Geen leerlingboekje Niemand aanteekenen - Fransch spreken - Noch spaarkas, noch lijfrentkas.
Wij zijn en blijven Belg van hart en ziel en volgen het Belgisch uur. Klas
van 9 tot 11½u. en van 14 tot 16 u. met speeltijd van 10 tot 10u15 en van 15u
tot 15u15.
Zooveel mogelijk de dagorde volgen (1); al de lessen uitgezonderd:
muziek, snelschrift en machienschrift en meetkunde. Dagelijks een huiswerk.
Geen rang en daar het Comiteit noch ik niet verantwoordelijk zijn, moet
ge u rechtstreeks en langs den naasten weg naar huis begeven.
Op de hoopkens mest niet loopen en het 1ste gemak gebruiken.
(1) Ik geef de lessen zonder ze op het klasboek op te schrijven.

Dinsdag 29sten December 1914
72sten dag – Dezen morgen, om 6½ uren, zie ik de klare plaats niet in de
richting van Langemark. Het kanon dondert geheel den dag ten Z der stad.
Met den middag trekt een wagen naar de markt geladen met harnassuring
van paarden. Zouden die voorkomen van het vernielen en van eene verzending
eten niet verre van Staden.
19½ uren - Heldere maneschijn. Van tijd tot tijd een kanonschot. Ik hoor
geen geweer geknal en zie de klare plaats langs Langemark niet. Geene
electrieke weerkaatsers. Is het de stilte na het geweld der vorige dagen?

Woensdag 30sten December 1914
73sten dag – Om 2½ uren zie ik de klaarte niet langs Langemark en hoor
gedurende den nacht geen geschut en zie geen lichtstralen. De maan blonk in
eene helderen hemel.
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Om 7 uren begint het kanon te rommelen, de eene slagen volgen de
andere op. Om 13 uren hoort men geweer scheuten en men ziet eene Duitsche
vliegmachien boven de stad.
19 uren - Geweer geknal en van tijd tot tijd kanon geschut in de richting
Moorslede - Geene klare plaats noch réflecteurs - De wind schuifelt en de
hemel is bewolkt - Geen vorst.

Donderdag 31sten December 1914
74sten dag – Om 3u en 6 uren zie ik de klaarte niet langs Langemark,
alhoewel er geheel den nacht strijd geleverd werd; ik hoorde kanon- en geweer
geschut, maar zag geene stralen der weerkaatsers. Dat gevecht is geheel den
dag voortgezet geweest.
Het jaar is aangenaam geëindigd te midden der l.l. Dat doet het wee van
den oorlog vergeten. Fritz Vandercruyssen heeft mij nieuwjaar gewenscht in
naam der l.l. Ik heb ze voor hunne genegenheid bedankt, ze heil en geluk
gewenscht met de hoop dat de menschenmoorderij welhaast een einde zou
nemen en gevraagd dat ze mijne wenschen aan hunne Ouders zouden willen
overbrengen.
In den namiddag heb ik den brief, die de l.l. voor Mr Alb. Vermeulen
geschreven hadden, hem gaan bestellen en hem tevens het nieuwjaar
gewenscht.
Ik heb de "Volksstimme" van Frankfurt a.M., een sociaal blad, gelezen. Het
bewierookt het Duitsche bestuur boven alle mate en meldt niets dan
zegepralen.
19 uren - Men schiet met geweer en van tijd tot tijd het kanon in de
richting van het W.

Vrijdag 1sten Januari 1915
75sten dag –Om 23 uren wordt ik wakker gemaakt door het geschut der
mitrailleuse en der geweren, die geheel dicht schoten. 't Schijnt dat het was om
Nieuwjaar aan te kondigen - Om 5½ uren zie ik de klaarte in de richting van
Langemarkt - Om 6½ uren begint het geschut ten Z. der stad en duurt geheel
den dag. - Om 9 uren trekken 3 mitrailleusen den Dixmuidschen steenweg op.
Zekere Moerkerke Hector (timmerman te Moorslede, 54 jaar oud) van de
familie van Ladrioors kwam Nieuwjaar wenschen en werd door de Duitsers
krijgsgevangen genomen en sedert eenige dagen in vrijheid gesteld. Moerkerke
vertelde dat hij een soldaat, die razend werd, levend heeft zien begraven. Men
miek een put 80 cm middenlijn en 1m9 diep en men deed er hem ahteruit
gaande invallen en vulde die met alles. Dat hij in de groote zaal der school die
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vol gekwetsten lag, gezien heeft dat men deze eerst meesterden die het lichtst
gekwetst waren en de gewonden kermden en jammerden dat het wreed om
hooren was.
De gewonden, die in de zaal van de Beurs, aan de statie lagen, moesten
van tijd tot tijd zingen volgens het zeggen der bazin Mme. In het begin kwamen
de gekwetsten in groepen met de officieren aan 't hoofd, al zingend in stad.
Vele gewonden waren des anderendaags dood door gemis aan verzorging - Hij
heeft de onderpastoor Prophiaen hooren zeggen aan de Overste van het
Klooster, tijdens het branden en moorden van Leuven en Diest: het mag nog
wat duren, ze zullen het te beter onthouden. Die zelfde onderpastoor werd
krijgsgevangen genomen en zit tegenwoordig nog vast en de soldaten stooten
hem de kolf van het geweer in den rug en wierpen paardendrek in zijn
aangezicht.
Met den avond regent het. Om 20½ uren hoort men van tijd tot tijd het
kanon en de wind komt fel op.

Maandag 4den Januari 1915
78sten dag – Dezen morgend om 5 uren donderde het kanon in de richting
van Staden. Met klaar dag was het te doen in de richting van Moorslede.
Soldaten trekken naar het slagveld terwijl er ruim zooveel zonder geweer de
stad binnen komen. Deze laatste zijn soldaten die ingeënt zijn voor den typhus
en die enige dagen rust hebben.
't Is acht dagen dat de school begonnen is en hoe aangenaam en snel is
dien tijd niet vervlogen! Nu, ten minste, ben ik mijne leerlingen nuttig.
19½ uren - Ik zie de klaarte in de richting van Langemarkt. Niet
tegenstaande de versterking van 6.000 mannen, daags vóór Kerstdag
gezonden, zijn zij nog altijd even verre.
Zondag l.l. heeft men in den preekstoel afgeropen dat de kinders van het
collegie ter school moeten gaan. Ik ben tevreden dat onze school het voorbeeld
gegeven heeft.
Geheel den dag regen.

Zaterdag 2den Januari 1915
Dinsdag 5den Januari 1915
76sten dag - De nacht is stil geweest - De klaarte niet gezien - Met den
morgen begint het kanon te bulderen en doet het geheel den dag.
19½ uren - De volle maan verlicht het slagveld. Men hoort het geweer
geknal in de richting van Moorslede en het kanon in de richting van Staden,
waar men ongetwijfeld ook met de geweren vecht, want daar hoort men het
kanon maar van tijd tot tijd.

Zondag 3den Januari 1915
77sten dag – Er werd geheel den nacht met het geweer geschoten en
geheel den daarop volgenden dag met de kanonnen. Gezien het dapper
opeenvolgend en gedurig geschut moet de slag hevig geweest zijn.
Om 11½ uren is er een groote troep soldaten den Dixmuidschen steenweg
opgegaan. Terwijl er een kanon ervan terug keerde (Ik denk dat dit laatste
gebroken was)
17u45m - Ik zie de klaarte langs Langemark en hoor het geweergeknal in
de richting van den Zilverberg en van Moorslede, gesteund, van tijd tot tijd,
door de kanonnen. De electrieke weerkaatsers zenden hunne stralen boven het
slagveld - Heden is het een regenachtige dag.
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79sten dag – De nacht is rustig geweest - Met den dag begint het kanon te
donderen altijd op denzelfden afstand en in dezelfde richting als die eerste
week.
Mr Albert Vermeulen komt om 10 uren de school bezoeken. De l.l. zijn
verheugd hem te zien en ik ben gelukkig hem te mogen ontvangen. Geheel den
dag schoon weder; met den avond begint het te regenen.
19u15m - De geweren zijn aan de gang in de richting van Mooslede - Ik zie
de klare plaats in de richting van Langemark - Beide legers gebruiken hunne
electrieke terugkaatsers - Het is pik donker.

Woensdag 6den Januari 1915
80sten dag – Geheel den nacht en den dag geschoten met de kanonnen In den morgen eene vliegmachien der Bondgenooten gezien hoog in de lucht.
Een 40 tal soldaten trekken met emmers den Dixmuidschen steenweg op.
18 uren - Men schiet met de geweren en men ziet de klaarte in de richting
van Langemark.
De heer Cyriel Bouteca deelt een schrijven mede van den "Petit
Parisien"(1) van 16den November 1914 dat onder opzicht van Geschiedenis en
Letterkunde verdient gelezen te worden. Het stuk werd in klas gelezen en
eenige l.l. hebben er één afschrift van genomen.
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(1) In den grooten album geplaatst.

Zaterdag 9den Januari 1915

Donderdag 7den Januari 1915
81sten dag – Regenachtige dag. Gedurig buldert het kanon, om 14½ uren
hoort men de mitrailleuse.
18 uren - Er valt sedert een uur een plas regen. Men hoort van tijd tot tijd
het kanon en gedurig geweerscheuten. Ik zie de klaarte langs Langemark.
De vluchtelingen moeten het Arsenaal ontruimen. De Duitschers maken er
eene kazern van.
De soldaten zitten in de loopgrachten in het water. De emmers van
gisteren zullen er niets aan verhelpen. En dat al om elkander te moorden?
Moet men niet zinneloos zijn? Dat duurt reeds 81 dagen en staat nog niet om
een einde te nemen!

Vrijdag 8sten Januari 1915
82sten dag – Geheel den nacht en dag geschoten met geweren en
kanonnen.
Een wagen, met krijgsgevangenen (burgers), trekt door de Wallenstraat; zij
komen van tusschen Westrozebeke en Staden.
18u45m - Ik zie de klaarte langs Langemark niet en zie de verlichting der
weerkaatsers ten Z en Z-W. der stad waar men geheel goed de geweerschoten
hoort.
Het heeft vandaag van tijd tot tijd geregend.
Wij lezen het onderstaande in "Het Volk", dagblad uit Gent, van
Donderdag, 7den Januari 1915.
Zie nota van 4den dezer.

83sten dag - Gisteren avond tot 24½ uren donderde het grof geschut, ten Z
der stad zoo geweldig dat het onmogelijk was het oog te luiken. - Dezen
morgen om 6 uren riep het kanon de krijgers ten strijde. Hoevele zullen er den
avond nog zien? - Om 15 uren werd het zoo duister dat ik het gas in de klas
aansteken moest.
Twee zeer talrijke benden soldaten zijn Staden opgetrokken - Het regent
geheel den dag 18u45m - Pik donker en het regent - Lichte klaarte lang Langenmark op het
overige front hoort men geweer- en kanongeschut. Men ziet de electrieke
stralen der weerkaatsers.
Stéphanie Ladrioor opent vandaag wederom haren winkel. Zij eten en
slapen nog bij mij.
De auto van den afgezand der Vereenigde Staten van Amerika staat aan
het huis van den burgemeester om de noodwendigheden in levensmiddels der
stad te kennen.

Zondag 10den Januari 1915
84sten dag - Vandaag is het een zonnige dag en niet koud. Het is zooveel
aangenamer, daar zulke dagen tegenwoordig zeldzaam zijn. Er werd weinig
geschoten met het kanon.
Eene duitsche en eene engelsche vliegmachien vliegen boven het slagveld.
Een wagen vol zakken, met kleedingstukken (of oude kleederen) van gedoode
soldaten rijdt voorbij.
17½ uren - Het regent niet. Men hoort het geweer geknal en van tijd tot
tijd het kanon. Ik zie de klare plaats in de richting van Langemarkt en de
weerkaatsing van het electriek licht in de richting van Moorslede en eene derde
klaarte tusschen de voornoemde punten in.

Maandag 11den Januari 1915

Uit Roeselare
De knechtenschole in de Wallenstraat en de lagere school van het Klein
Seminarie zijn heropend. 't Klein Seminarie zou meer doen, maar meest al de
lokalen van dit gesticht zijn gebruikt voor gekwetste soldaten. 't Ware
jammer dat al die andere jongens die nu op straat loopen en zoo nutteloos
hunnen tijd dood doen ook algauw naar schole niet konden gaan.
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85sten dag - De schoone dag werd gevolgd door eenen afschuwelijken
nacht van regen en wind. Daarom liet men niet te strijden. Om 2 uren werd ik
gewekt door het geschut van het groot kanon dat ten Z. der stad staat en als
mitrailleuse gebruikt wordt.
19 uren - Het regent, alhoewel het geheel den dag schoon weder was. Ik
hoor enkele geweerschoten en eenige kanonschoten. De klaarte lang
Langemark zie ik niet. Integendeel zie ik de werking der weerkaatsers op eene
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ongemeene snelheid werken op de twee andere plaatsen waarvan ik gisteren
sprak.
De auto van den Consul der Vereenigde Staten van Noord-Amerika is
vandaag terug gekeerd.
Ik lees in "Die Wochenschau" van 12den December 1914, dat de 15 jarige
knaap Nicolaas Kreuz van Aken met het "Ijseren Kruis" vereerd werd. Nog een
bewijs dat nog zoo bloedig jonge knapen op het slagveld komen. Boven
vermeld geillustreed blad geeft de photographie van den jongen.

Dinsdag 12den Januari 1915
86ste dag - Verleden nacht om 22u20m. donderden de kanonnen geweldig
gedurende 20 minuten en om 23 uren was het een geweldig geweergeknal met
aanhoudende werking der weerkaatsers - Ik zag de klare plaats in de richting
van Langemark.
Vandaag geen regen en ook geen kanon geschut.
Een officier kom om 11u10m naar school om te zien of er plaats is om
soldaten te herbergen. Hij vraagt uitleg over de stichting der school, hare
middelen van bestaan, hare inrichting en de aard van het onderwijs. Dien uitleg
bevalt hem zeer, want hij verdook niet onze philosophische gedachten te
deelen. Bij het bezoeken van het Museum verzekerde hij dat de wapens van
den Congo zouden terug gegeven worden. Hij zegde dat er maar mannen
zouden gezonden worden in het geval men elders geene plaats zou vinden.
18u15m - Geen regen ook geen kanon- noch geweergeschut; alleen
werken de weerkaatsers. De klare plek lang Langemark zie ik niet.
Verschillige burgers werden aangehouden omdat zij zich na 7 uren op
straat bevonden en worden voor 3 dagen met water en brood opgesloten.

Woendag 13den Januari 1915
87sten dag - Verleden nacht zag ik om 22 uren en om 8 uren de klaarte
langs Langemark. - Dezen morgen begon het grof geschut, ten Z. der stad, die
één dag stom gebleven was, wederom te donderen.
11 uren - Een gedeelte van het leger, machtig veel volk met 13 kanonnen
en een heele sleep wagens en kookketels komen den Dixmuidschen steenweg
af en trekken langs Rumbeke weg.
19 uren - In de verte een weinig geweergeschut, nog veel min
kanongeschut en geene weerkaatsers werking. Ik zie de klaarte langs
Langemark. Het regent en heeft het geheel den dag een weinig gedaan.
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Donderdag 14den Januari 1915
88sten dag - Verleden nacht werd er van 21 uren voort geheel den nacht
fel strijd geleverd in de richting van Moorslede. Dit gevecht heeft geheel den
dag geduurd en is nu, om 20 uren nog aan den gang. Ik zie de klaarte langs
Langemark niet; doch zag ze nog dezen morgen om 5 uren.
Een duitsche officier is mij komen melden dat er morgen middag duitsche
soldaten ter school (de 2 laagste klassen) komen vernachten. Mr Albert
Vermeulen is dezen morgen naar school komen zien.
Vandaag de "Nieuwe Rotterdamsche Courant" gelezen waaruit ik den
hierbij gevoegden brief van Louis Franck geschreven heb. (1)
Dezen middag zijn er een honderdtal soldaten met kookketel de markt
opgetrokken.
(1) In het groot album overgeplakt.

Vrijdag 15den Januari 1915
89sten dag - Laatste nacht geschut tot 23 uren. Dezen morgen van af 5
uren en duurde geheel den dag.
Vele soldaten komen, al zingende van 't slagveld terug, met eenen heelen
sleep wagen.
Er zijn er een twintigtal (meest gekwetsten die op beteren voet zijn) in de
twee laagste klassen geherbergd. Hunne tegenwoordigheid beletten niet te veel
het les geven.
De poort van de straat blijft den heelen nacht open. Deuren van KlasMuseum, bureel en keuken blijven gesloten.
18 uren - Het regent niet en heeft het geheel den dag niet gedaan. Geweer
geschut langs Moorslede en van tijd tot tijd een kanonschot. Electrieke
weerkaatsers langs dezen laatsten kant en ook tusschen Moorslede en de klare
plaats in de richting van Langemark, klaarte die ik goed zie.

Zaterdag 16den Januari 1915
90sten dag - Verleden nacht begon het om 21 uren te regenen en te
stormen. Op het slagveld begon een geweldig gevecht dat tot laat in den nacht
duurde; want om 2 uren werd ik wakker gemaakt door het kanongeschut en
zag van uit mijne kamer de gedurige werking der weerkaatsers.
18½ uren - Het regent niet en ook van den ganschen dag niet. Ik hoor noch
kanon, noch geweer geschut en zie de werking der electrieke terugkaatsers
langs Mooslede, Langemark en beide laatst genoemde punten in.
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Zondag 17den Januari 1915
91sten dag - Geen regen en weinig geschut gehoord. Ik krijg van een
Duitscher, die in de school ligt, de "Kriegs Zeitung" Nr 8 van 14den Januari 1915
en die te Thielt gedrukt wordt. De artikels zijn in 't Vlaamsch vertaald.
Ik lees in den "General-Anzeiger" für Halle und die provinz Sachsen, dat er
gedurende de beschieting van Antwerpen door de Duitschen [Antwerpen en
omgeving]
In de stad 174 huizen verbranden en 525 min of meer beschadigd waren
In Borgerhout 5 huizen verbranden en 26 min of meer beschadigd werden
In Berchem 50 huizen verbranden en 70 min of meer beschadigd werden
Totaal 229 huizen verbranden en 621 min of meer beschadigd werden.
waarvan de gezamentlijke waarde 7 millioen bedraagt.
19 uren - Ik hoor noch kanon- noch geweergeschut. Ik zie de elektrische
weerkaatser langs Moorslede, langs Langemark en tusschen beide plaatsen in
in werking - Het regent.

Maandag 18den Januari 1915

18u45m - Het regent niet. De klaarte langs Langemark is alleen te zien en
in die richting hoort men het kanon. Geheel den dag kwamen de
kanonscheuten van dien kant.

Woensdag 20sten Januari 1915
94sten dag - Verleden nacht, werd ik niet gestoord door het geschut. De
klaarte langs Langemark was grooter en genaderd, bij de voorgaande dagen.
Geen regen vandaag. Er wordt dapper geschoten met de kanonnen langs
Poelkapelle.
Twee mitrailleusen trekken den Dixmuidschen steenweg op om 8½ uren Geheel den dag is het een gaan en keeren van soldaten.
19 u - Het regent niet, maar de wind is nog al fel. Ik zie de klaarte langs
Langemark en geene werking der terugkaatsers. Ik hoor met moeite kanon- en
geweergeschut in de richting van Moorslede. De soldaten die in de school
verblijven vieren feest.

Donderdag 21sten Januari 1915

92sten dag - De nacht was stil - Toen ik opstond viel de sneeuw. De l.l.
vertellen dat het Oostenrijksch grof geschut het slagveld verlaten heeft, en den
Beverschen steenweg opgetrokken zijn (Ingang der koopwaren van den
ijzerenweg). Het sneeuwt van tijd tot tijd; doch zij blijft niet liggen.
19 uren - Het sneeuwt niet meer. Ik zie geen weerkaatsing en hoor noch
geweer, noch kanon geschut. De klaarte langs Langemark strekt zich meer
noordwaarts uit.
De horlogie van St Michielskerk wordt sedert gisteren niet meer
opgewonden, omdat de Duitschers vreezen dat men teekens van op den toren
doet!! Drie l.l. van Iseghem (Frans-Verhulst en Beernaert) die in de hoogste klas
zijn komen voor de 1ste maal ter school. Zij hebben "Een doorgaan" gekregen
om den maandag en den donderdag ter school te komen.

95sten dag - Om 21 uren, verleden nacht, regende het met fellen wind en
heeft het geheel den nacht een hondenweer geweest. Niet te min donderde
het kanon gedurig. Dezen morgen nog altijd hetzelfde weder en gedonder.
20u15m - Het gevecht heeft tot den avond geduurd - Nu hoor ik in 't
geheel geen geschut en slechts eene lichte klaarte in de richting van
Langemark. Het regent nog altijd, alhoewel de wind gevallen is. Het is pik
donker.
Fritz Sabbe is vandaag ook voor de eerste maal ter school gekomen, op
dezelfde voorwaarden als zijne makkers (Zie maandag 18den Januari '15) Hij is
l.l. der hoogste klas.

Vrijdag 22sten Januari 1915
Dinsdag 19den Januari 1915
93sten dag - Verleden nacht was stil en vandaag insgelijks - Het smokkelt
geheel den dag en een mist hangt in de lucht.
Om 8 uren komen een troep soldaten al zingend van den Dixmuidschen
steenweg. Een tram is van Staden gekomen waarop de Bondgenoten geschoten
hebben: men zag er de teekens van.

96sten dag - 7de maal dat de Duitsche rechter vleugel versterkt wordt.
Deze morgen werd nogal geschoten met het kanon. Om 2 uren zag men geheel
goed de werking der terugkaatsers langs Langemark. Vandaag is het een
heerlijke dag: de zon zond hare milde stralen over het geteisterde Vlaanderen.
Een officier bespreekt plaats voor 10 mannen die op de verste kamer
boven van het huis zullen slapen. Hij wilde de banken, door zijne mannen van
de andere kamer doen afhalen en onder het afdak van de speelplaats plaatsen.
Ik verzette er mij daartegen; ik deed hem het moeilijk werk inzien en hem
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tevens voor oogen leggende dat ik reeds zeer veel voor zijne soldaten deed. Hij
drong dan verders niet aan. Er zijn wederom duizenden soldaten het leger
komen versterken. Er hebben eenige mannen de 2 klassen verlaten andere
hebben ze vervangen. Nu zijn er 24.
20u - Noch geschut, noch weerkaatsers; overigens de maan blinkt in den
wolkenloozen hemel en maakt het zicht der elektrieke stralen moeilijk- De
Duitschers zijn niet gekomen overnachten. Ik schrei er niet om!

Zaterdag 23 sten Januari 1915
97sten dag - Om 1 ure hoorde ik het geknal van geweer, den tak, tak, tak
der mitrailleuse en het gedonder van het kanon; die mij wakker miek. In den
voormiddag hoor ik geen geschut. Verleden nacht is het een weinig gevrozen
en wij hebben een zonnige dag.
19u15 - Van op mijnen gewonen uitkijk (het balkon venster langs de
speelplaats) zag ik maar een enkele vluchtige electrieke straal langs Moorslede.
Geen kanon- noch geweer geschut.
Geel den dag heb ik geen geschut gehoord. Met den avond geen regen.

Zondag 24sten Januari 1915
98sten dag - Ik werd wakker om 4½ uren, niet door het geschut, en zag
eene groote klaarte in de richting van Langemark. Daar strijdt men sedert
eenige dagen hevig.
Deze morgen heb ik het logement briefken (hierin geplakt) voor de
soldaten die sedert den 15den dezer in de 2 laagste klassen verblijven.
Mistig weder, doch geen regen. Geheel den dag het kanon niet gehoord.
18u45m - Geene werking der terugkaatsers, geen geschut, geene klaarte
langs Langemark.

O. van Ieperen en Armentiers en der Fransche grens ten anderen zijde, waar
België nog niet veroverd is.

Dinsdag 26sten Januari 1915
100sten dag - Om 5½ uren donderde het kanon ten Z. der stad. Doch het
was maar een sein, daar het sedert die scheut niet meer sprak. Geheel den dag
stilte overtrokken lucht en geen regen. - Omstreeks 13 uren waren soldaten op
het punt de lange bank, die in den doorgang staat, mede te nemen. Gelukkig
kwam ik er op en belette het hen. Nu heb ik hem in den doorgang van het huis
geplaatst.
Morgen is het de verjaardag van Keizer Willem. Men heeft een verhoog
gemaakt op de markt en eenige sparren geplant. Dezen avond zal het muziek er
spelen om 20 uren, wanneer al de burgers op straat niet meer te zien mogen
zijn.
19 uren - Ik zie en hoor niets van op mijn "Kijk uit". Mr Cyriel Bouteca
deelde mij een uittreksel van "Le Matin" van Parijs mede. Ik vond het belangrijk
genoeg om er een afschrift van te nemen. Het is hierbij ingeplakt. Het geeft een
klein gedacht wat de hedendaagsche oorlog is. (Zie groot album) Sedert de
inneming der stad vergezelden de geestelijken de lijken naar het kerkhof niet
meer. Van heden af gaan zij met het lijk naar den doodenakker.

Woensdag 27sten Januari 1915

99sten dag - Dezen morgen, om 6 uren zag ik de klaarte in de richting van
Langemark. Geheel den dag geen geschut. - Er komen nog soldaten toe. Zij
vertellen dat de groote slag den 27sten dezen tusschen Nieuwpoort en Ieperen
zal plaats hebben.
19 uren - Geen geschut, geene klaarte, geene weerkaatsers. Volgens eene
kaart in den "Genftenberger Anzeiger" verschenen, van zondag 17den dezer is
de streep gronds gelegen ten W. eener lijn gaande ten N. van Nieuwpoort ten

101sten dag - Verleden nacht en geheel den dag was het stil. Daaruit mag
men niet beslissen dat er niet gevochten werd; want de auto's van het roode
kruis rijden gedurig over en weder.
Dezen morgen werd er eene aanspraak tot de soldaten gericht door de
protestanschen en katholieke almoezenier op de groote markt. Uit vrees voor
eene vijandelijke vliegmachien stond er een kanon en eene mitrailleuse op de
markt en zelfs eenige mitrailleuzen op den toren van St Michel. - Dezen avond
vieren de soldaten feest in verschillige lokalen. Dat alles voor de geboortedag
van den Keizer.
Wie had ooit kunnen denken dat de Duitschers zoolang - 't Is nu 101
dagen, in stad hadden verbleven? De Duitschers zijn er zekerlijk het meest over
verwonderd. Hoevele honderden en honderden van hun volk hebben zij reeds
geofferd om het overige van België te overmeesteren!
18 uren - De voormiddag was nevelig en den namiddag werd vergeestigd
door eenige zonnestralen. Nu regent het niet. Ik hoor geen geschut en zie ook
geene klaarte noch electrieke stralen.
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Maandag 25sten Januari 1915

Donderdag 28sten Januari 1915
102sten dag - Verleden nacht was het stil - Vandaag is het schoon weder
want het was dezen morgen een weinig gevrozen. Dezen avond vriest het nog.
In den namiddag het kanon ten W. in de verte gehoord. Mr Compernolle
doet mij vragen indien zijne tegenwoordigheid noodzakelijkheid is, hij naar
Roeselare zou komen. Daar zijne klas bezet is door de soldaten, kan zijn aanbot
in geene aanmerking genomen worden.
Mr Cuvelier betaalt mij, namens van Mr De Laere de maanden Oktober –
November – December en Januari. Zo kan ik voort. - Callens Chs van Iseghem
komt ook ter school.
18u45 - Ik zie geene klaarte; maar hoor het kanon ten W dof donderen.
Het vriest en de maan schijnt tusschen de wolken.

Vrijdag 29sten Januari
103sten dag - Om 23½ uren, om 24½ uren (0u30m) en om 1 ure zijn er
beneden soldaten, de twee eerste, al zingend de stad ingetrokken komende
van het slagveld. Dezen morgen dondert het kanon. Het is fel gevrozen. Ik had
de pomp van de speelplaats met eenen zak gedekt en ze is niet vervrozen. Het
is schoon weder: de zon schijnt. Met den avond dooit het. Het kanon geheel
den dag in de verte gehoord.
18 uren - Geene lichtstralen, noch klaarte. Nu en dan een kanonschot in de
verte.

Zaterdag 30sten Januari 1915
104den dag - De nacht is gerust afgeloopen. Dezen morgen was het
gesneeuwd. Men hoort, geheel den dag, het kanon in de verte.
18½ uren - De sneeuw is gesmolten. Ik hoor geen geschut en zie geene
klaarte.

19½ - De sneeuw is gesmolten. Men hoort nog gedurig kanon- en
geweergeknal, dat geheel den dag geduurd heeft - Geene elektrieke stralen,
noch klare plaats.

Maandag 1sten Februari 1915
106sten dag - Tot laat in den nacht geschoten. Vandaag hoort men een
weinig schieten ten W. der stad. Heden een schoone dag.
De Duitsche soldaten verlaten heden middag de 2 laagste klassen, die er
sedert den 15 Januari gedeeltelijk waren. Zij overhandigen mij 3fr65 voor
verbruik van gas. Zij gaan naar Middelkerke vertrekken met den trein - Na hun
vertrek, en na de klas, worden beide klassen van al wat nog gebruikt is,
geruimd.
20u10m - Het regent niet. Ik hoor het kanon in de verte. Geen licht te zien.
Nu kan ik gerust slapen; want klas en buitenpoort kunnen gesloten
worden.

Dinsdag 2den Februari 1915
107sten dag - Geheel den verleden nacht werd er gevochten en daarbij
den daarop volgenden ganschen dag in de richting van Moorslede. Geheel den
dag winderig en regen.
Léon Verhaeghe van Staden kom mij bezoeken. Ik was verheugd hem in
gezondheid te zien en te vernemen dat zijn ouders gezond zijn. Zij zijn niet
gevlucht en hun huis is niet afgebrand - Saelen, in tegendeel zijn gevlucht en
hunne woonst is door den brand vernield.
19 uren - Zoo duister als de hel en regen die door den wind fel
vooruitgedreven wordt. Men hoort het kanon in de richting van Moorslede en
men ziet de klaarte langs Langemark en die zich nu meer noordwaarts uitstrekt
en schijnt nader de stad te zijn. 't Is sedert den 21sten Januari dat de klaarte
niet meer te zien was. Ik hecht er belang bij omdat het langs daar was dat men
beproefde Ieperen te naderen en in te nemen.

Zondag 31sten Januari 1915
Woensdag 3den Februari 1915
105sten dag - Gisteren avond om 21 uren begon het kanon ten Z der stad,
die sedert den 23sten dezer stom bleef, te donderen. Men hoorde ook het
geweer geknal. De strijd duurde geheel den dag en den voormiddag.
Dezen morgen grauwen hemel en om 10 uren begint het te sneeuwen
vergezeld van een nog felle wind.
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108sten dag - Er werd gedurende geheel verleden nacht duchtig geschoten
en het gevecht zet zich geheel den dag voort.
In den voormiddag vloog gedurende een half uur eene fransche
vliegmachien boven de statie en de markt - 4 kanonnen en 10 caissons
komende van den Dixmuidschen steenweg zijn naar de statie gereden.
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18 uren - 4 benden soldaten, trekken zingend den Dixmuidschen steenweg
op, in een half uur tijds. 8ste maal dat het leger versterkt wordt.
19u15m - Er wordt hevig gestreden in de richting van Moorslede:
kanongebulder en geweer geknal volgen elkander dapper op. - Men ziet de
klaarte in de richting van Langemark en tusschen beide voornoemde plaatsen
in ontwaart men ook de stralen der electrieke weerkaatsers.

Donderdag 4den Februari 1915
109den dag - Geheel den nacht en vandaag een aanhoudend kanon
gebulderd en geweer geknal. - Om 9 uren vliegt eene fransche vliegmachien,
van het O. naar het W. boven de speelplaats. De Duitschers schieten er duchtig
op, doch zonder uitslag. - Een groot kanon staat aan het Kruis (einde
Wallenstr.). Een officier komt om wederom soldaten in de twee laagste klassen
te plaatsen.
19u45m - 25 soldaten nemen bezit van de twee laagste klassen. - In de
richting Moorslede vecht men nog altijd; men ziet de elektrieke stralen. In de
richting van Langemark kleine klaarte alsook tusschen beide voornoemde
plaatsen in.

Vrijdag 5den Februari 1915
110sten dag - Verleden nacht tot 23½ uren gevochten. Vandaag geheel
den dag het kanon gehoord in de richting van Moorslede en meer noordwaarts
van deze laatste gemeente.
Om 16 uren vloog eene vliegmachien ten Z. der stad het O. in. De
Duitschers schoten er op, zonder goed gevolg. Het was eene Fransche machien.
19 uren - Geheel den dag zonnig weder. Het regent niet; het gevecht duurt
nog altijd in de richting van Moorslede; doch het schijnt meer den steenweg
van Meenen te naderen daar de weerkaatsers licht geven boven de Arme
Klaren, van mijnen "Kijk uit" gezien.
Zeer lichte klaarte langs Langemarkt. De derde klaarte heeft zich ook meer
Oostwaarts verplaats en schijnt het gevecht langs den Meenschen steenweg te
volgen.

Zaterdag 6den Februari 1915

electrieken moteur. Zoo zou men nog meer kogels kunnen zenden in eenen
korteren tijd. Een middel om Krupp milioenen te laten winnen? Om 9 uren
waren 3 vaste luchtballen te zien in de richting van Oost-Nieuwkerken.
Geheel den dag werd er geschoten. - Mistigen dag; doch geen regen.
19u10m - Pik donker, doch geen regen. Men ziet de klaarte langs
Langemark en de werking der weerkaatsers langs dien kant. De electrieke
weerkaartsers zijn ook werkzaam in de richting van Moorslede, dezelfde plaats
van gisteren avond. Daar hoort men kanon, geweer en mitreilleuse.
Werbroucken ? van Meenen brengen mij de groeten van Aloïse Compernolle.
Ik heb het koolkot van hout en kolen zuiveren en in den kelder leggen,
omdat de soldaten gedurig gingen rooven. Ik ben overeengekomen met den
sergant van aan elk legerkorps een gemak te geven ten einde het vervuilen der
vertrekken te beletten. Het was walgelijk. Ik moet alle middels inspannen om
ze uit mijnen keuken te houden. Zij willen er koken en braden. Ik schrijf aan
den heer Bestuurder van het gasgesticht opdat hij voor mij een bon van 300
Kgr kolen zou willen nemen. Wij hebben slechts kolen voor eenige dagen.

Zondag 7den Februari 1915
112sten dag - Verleden nacht duurde de strijd tot rond middernacht.
Vandaag grauwen hemel en weinig geschut.
Mr. Albert Vermeulen komt mij bezoeken om te spreken over het hout en
de kolen voor de school. Hij heeft noch kolen, noch hout en zal een werkman
bezorgen, wanneer de kolen in het gazgesticht verkrijgbaar zijn.
19 uren - Men hoort het geweer geknal, dat schijnt nader te zijn dan
voorgaande dagen, zeer duidelijk in de richting van den Meenschensteenweg
(rechter kant, van hier gezien) Meer rechts, in de richting van Moorslede ziet
men de eletrieke stralen van den terugkaatser.

Maandag 8sten Februari 1915
113sten dag - Het geschut gehoord tot 23½ uren. Geheel den dag hoort
men het kanon.
19u15m - Schiet men met kanon en geweren in de richting MoorsledeMeenschen steenweg en men ziet er de electrieke stralen. In de twee andere
plaatsen niet.
Men voert al het vlas en den tabak weg die men vinden kan. Arm
Vlaanderen!!

111sten dag - Het kanon, de mitrailleusen en de geweren deden hun best
tot omstreeks middernacht. De tak, tak, tak der mitrailleuse, uren lang hooren,
is allervervelendst! Waarom dat moordtuig niet doen werken met eenen
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Dinsdag 9den Februari 1915
114sten dag - Verleden nacht heeft men nog al fel geschoten. Dat heb ik
echter niet gehoord, daar ik te vast geslapen heb. 't Is dus maar van hooren
zeggen. Na 114 dagen hetzelfde liedeken te hooren, dag en nacht, wordt men
er aan gewoon en de gehoorzenuw wordt er stilaan ongevoelig voor het
gerucht.
Vandaag geheel den dag kanon geschut. Om 9 uren zag men een vaste
luchtbal in de richting van Oost-Nieuwkerke. Met de middag begint het te
regenen.
Ik leg beide deuren van den doorgang vast met eene koord opdat mij bij
dage en vooral 's nachts niet zouden toeslaan - De schilderijen van den
doorgang worden in het Museum gesloten.
19½ u. - Men hoort kanon- en geweergeschut in de richting Moorslede en
men ziet de werking der electrieke weerkaatsers in de drie gewone plaatsen.

Woensdag 10 Februari 1915
115sten dag - Gedurende verleden nacht weinig geschoten, als ook
gedurende den dag. Zonnig weder. Men ziet een vaste luchtbal boven het
Koortskappelleken en niet meer in de richting van Oost-Nieuwkerke: Hij is dus
genaderd.
Ik maak een plakkaat om op de poort te hechten waarop staat: "Bitte die
Tür geräuschlos zu schliessen". En 3 plakkaten om in de gemakken te hangen
met het opschrift: "Man bittet diesen Ort so zu verlassen, wie man ihn
vozufinden wünscht" (1).
19 uren - Het regent niet. Ik hoor geen geschut en zie de weerkaatsers
boven de Armen Klaren en in richting van Langemark. Deze laatste strekt zich
zeer Noordwaarts uit tot boven den Dixmuidschen steenweg.
Vandaag de kolen ontvangen: 300 Kgr aan 4fr30 = 12fr90 - Te huis
brengen: 0fr75 - Totaal frs 13.65.
(1) In een gemak, op eene reis in Duitschland, gevonden.

Dezen morgen regent het en de vaste luchtbal zit op dezelfde plaats van
gisteren. Men hoort geen geschut. Om 10 uren schijnt de zon en met den
middag hoort men nu en dan een kanon geschut.
De Oostenrijksche kanonnen (het grof geschut) werden gisteren naar de
statie gevoerd, om op wagons geladen te worden. Zij vertrekken naar
Warschau (Varsovie) - Goede reis en niet tot wederziens!
19u35 - Dezelfde klaarten op de twee uiteinden van het slagveld.
(Meenschensteenweg en Langemark). Men hoort kanon- en geweergeschut
rechts den Meenschen steenweg.

Vrijdag 12den Februari 1915
117sten dag - De nacht is stil geweest - Het sneeuwt dezen morgen. Met
den middag is de sneeuw verdwenen en met den avond regen. Weinig geschut
geheel den dag.
19u50m - Het regent niet en het is pik donker; men ziet de werking der
weerkaatsers in de drie gewone plaatsen. Men hoort kanon- en geweer
geschut.
Het grof geschut (Oostenrijksch) stond op Dadizele en niet op den
Zilverberg, noch op Beytem, zooals ik het achtereenvolgens dacht.

Zaterdag 13den Februari 1915
118sten dag - De nacht is betrekkelijk stil geweest. Geheel den dag buldert
het kanon van tijd tot tijd. - Tot 15 uren een aanhoudenden regen met wind.
Om 9 uren begraafde men twee Duitschers: de officieren volgden en eene
menigte soldaten van de Landsturm. Er zijn 5 kronen.
18u50m - Hevig kanon- en geweergeschut, met werking van den
electrieken weerkaatser in de richting Moorsleede - Geene klaarte langs
Langemark en electrieke stralen tusschen beide voornoemde plaatsen in.

Zondag 14den Februari 1915

116sten dag - Verleden nacht werd ik wakker gemaakt door den tak, tak,
tak der mitrailleuse, om 0u30m. Om 4½ u. was het hetzelfde, terwijl ik de
electrieke stralen van uit mijn bed zag.

119sten dag - Verleden nacht zijn tusschen 23u en 23½ uren drie troepen
soldaten Staden opgetrokken. De twee eerste al zingend, de 3de stilzwijgend.
De tram liep 10u45m. 9de maal dat het front versterkt wordt.
Het regende fel en de wind was geweldig. Men hoort het kanon geheel
den dag donderen. Met 11u. begint het te regenen tot val avond.
19u15m - Het regent nog een weinig. Men hoort het kanon nu en dan in de
verte. Ik zie eene klaarte boven de Arme Klaren en eene in de richting van

85

86

Donderdag 11den Februari 1915

Langemark die zich noordwaarts uitstrekt tot boven den Dixmuidschen
steenweg en Staden. Ik geloof dat de Duitschers langs dien kant aangevallen
worden.

Maandag 15den Februari 1915
120sten dag - Stillen nacht - Gedurende den dag afwisseling van
zonneschijn en regen. Dit laatste met het einde van den dag vermeerderd Geen geschut.
19u15m - Geen geschut - Klaarte boven de Arme Klaren en in de richting
Langemark, die zich tot boven den Dixmuidschen steenweg uittrekt. Het regent
nog altijd.

Dinsdag 16den Februari 1915
121sten dag - Stille nacht - Zonnige dag. Enkele kanonschoten gehoord.
19u40 - Geen geschut en geen regen - Klaarte zooals gisteren avond.
Cyriel Bauteca deelt mij het hierbij gevoegd (1). Het is misschien de eerste
aanval van vliegmachienen in 't groot aangewend. Hoe jammer dat die schoone
uitvinding tot vernieling moet aangewend worden!
(1) Zie groot album

Donderdag 18den Februari 1915
123sten dag - Geheel den nacht geschut en geheel den dag ook. Geen
regen. Een der soldaten, die in de middelste klas verbleef, heeft eene ziekte in
de darmen en werd naar het gasthuis gedragen. Het water wil maar moeilijk
weg van de speelplaats. De 4 vuilputjes worden gekuischt.
20½ uren - Lichtstralen en geschut in de richting van Moorslede en
tusschen die plaats en Langemark. In deze laatste richting zie ik geene klaarte. Het regent en de wind is fel.

Vrijdag 19den Februari 1915
124sten dag - Toen ik gisteren avond 15m vóór 22 uren naar bed ging, zag
ik de gloeiende kolen van den electrieken terugkaatser boven het kleine huis
(rechts de linde) dat staat tusschen de Arme Klaren en Tants reeke. 't Is de
tweede maal sedert het begin van het gevecht dat ik zóó en op dezelfde plaats
den electrieken weerkaatser zie. Geheel den dag kanon gebulderd en een groot
deel van den nacht. Schoon weder, met den avond begint het te regenen.
19u10m - Het regent niet meer; de maan blinkt tusschen eenige wolken. Ik
kan mij moeilijk rekening geven der weerkaatsers en de klaarte langs
Langemark, daar de maan den 5den dag van het laatste kwartier is. Men schiet
dapper met kanon en geweer, links de richting van Moorslede.

Zaterdag, 20sten Februari 1915

Woensdag 17 Februari 1915
122sten dag - Na de kalmte der twee voorgaande dagen volgt het
onweder. Verleden nacht om 21½ u begon het kanon en geweer geschut. Om
3½ uren werd ik gewekt door het gebulder van het kanon en dat heeft den
ganschen dag aangehouden en dat zeer hevig.
De tram van Staden heeft honderden en honderden gekwetsten naar stad
gebracht, die allen met den ijzerenweg het land in verder gevoerd werden.
In de huizen der Wallenstraat, waar soldaten gekwartierd zijn, wordt hun
getal vermeerderd; in de 2 laagste klassen komen er 5 bij.
De klink der buitendeur der laagste klassen werd door de soldaten
gebroken. De officier heeft mij beloofd ze te doen vermaken.
20u. - Geheel den dag regen. Het regent nog en een felle wind doet de
regendroppels tegen de ruiten kletteren. Men ziet de klaarte boven de Arme
Klaren. In die richting dondert het kanon geweldig. Het geruisch van den wind
belet het geweergeknal te hooren, indien er geschoten wordt. Men ziet zooals
gisteren avond de klaarte langs Langemark.
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125sten dag - Tot laat in den nacht werd er geschoten. Opgestaan zijnde
was de maan reeds onder en ik zag de klaarte in de richting van Langemark.
De officier laat weten dat ik geene vergoeding voor het breken van de klink
kan krijgen omdat de soldaten die niet wetens en willens gebroken hebben.
Geheel den dag goed weder; doch om 16 uren begon het geweldig te regenen.
19u40m - Het regent niet. De heldere maan belet de klaarte te zien. Ik
hoor geen geschut.

Zondag 21sten Februari 1915
126sten dag - Om 1u wordt ik gewekt door de wagens die uit de fabriek
van Mr Tant reden; eenige stonden daarna hoorde ik soldaten op de
speelplaats. Ik stond op en zag eene groote klaarte in de richting van
Langemark. Ik ging zien naar de venster die uitzicht geeft op de straat. Daar zag
ik de soldaten vergaderen. Ik hoorde geen geschut. Nu was het mij klaar dat
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het een exercicie was dat de soldaten uitvoerden. Wij waren ze dus nog niet
kwijt! - Om 9 u. werd er eene bijeenkomst gehouden voor de oud-leerlingen.
Tot mijne groote verwondering vraagt de officier zoo de soldaten beleefd
zijn, en zoo ik over hen niet te klagen heb - Ik antwoord dat zij groeten en dat ik
geene klacht in te dienen heb. Dat ik alleenlijk zou wenschen dat men des
nachts de buitenpoort zou sluiten opdat zij den ganschen nacht niet zou kletsen
en mij beletten gerust te slapen. Hij belooft mij daarin te voldoen.
Geheel den dag schoon weder en een gedurig geschut. Met den avond
trekken eenige honderden soldaten den Dixmuidschen steenweg op. 10de maal
dat het front versterkt wordt.
19u15 - Schoon weder; geschut in de verte; klaarte langs Langemark.
Sedert eenige dagen voert men al de aardappelen die men vinden kan
weg. Heden rijden verschillige wagens met meubels de stad binnen.
Vlaanderen zal een woestijn worden.

Dinsdag 23sten Februari 1915
128sten dag - Stille nacht - De tram loop niet buitengewoon - De dag is ook
stil met een weinig regen en zonneschijn. Deze morgen trekken een zevental
munitiewagens door de Wallenstraat. De manschap vraagt den weg naar
Meenen.
Met den middag komen Duitsche ingenieurs mijn toestel van dradenloozen
telegraaf vragen. Ik leg hun het bewijs voor oogen dat de Staat het komen
afhalen heeft en vertrekken na mijn bewijsstuk geteekend te hebben.
19u15 - Geen geschut - Geene klaarte te zien. De maan vertoont zich
tusschen de witte wolken. Hierbij de redevoering van den R.P. Marie Albert
Janvier in de O.L.V. kerk te Parijs, gehouden. Zij werd mij gegeven door Mr Cyr.
Bouteca (1).
Mr Cuvelier betaalt mij, namens Mr De Laere, de maand Februari en 300
Kgr. kolen.
(1) Zie groot album.

Maandag 22sten Februari 1915
127sten dag - De tram bleef over en weder rijden tot 23½ u. Voor het
overige was de nacht stil en den dag ook. Geen regen. Er komen gekwetsten
aan: het gevecht moet verre van de stad plaats grijpen.
19u40m - Groote mist - Geen geschut - Flauwe klaarte langs Langemark.
De
hiernevens
staande
gedachtenis is van mijnen gebuur
Arsène DECONINCK (Bakkersknecht en
baas der herberg "Amerika") die zijn
leven voor de vrijheid van het
Vaderland gaf. Dat zijn naam in eere
gehouden worde!

Woensdag 24sten Februari 1915
129sten dag - Gisteren nacht hoorde ik om 20u eenige kanonscheuten in
de verte. Om 23u. trekken kanonnen de markt op. Dezen morgen stonden 4
zwaar geschut (kanonnen) losgedaan op wagens op de markt, komende van het
omliggende van Eessen. Om 16u en 17u kwamen nog kanonnen van den
Dixmuidschen steenweg de markt op. Vandaag het kanon niet gehoord. Schoon
weder; doch met den avond begint het te regenen.
20u10 - Geen regen, noch geschut, noch klaarte.

Donderdag 25sten Februari 1915
130sten dag - Om middernacht en 30m werd ik gewek door het gedaverd
van ruiten en zoldering; het waren de zware kanonnen die de markt optrokken,
komende van het slagveld. Zij waren gevolgd van eene sleep wagens. Het gerij
duurde een half uur. Dezen morgen lag er sneeuw; het sneeuwde tot 10 uren
en met den middag was het witte kleed verdwenen. De zon lachte; doch met
den avond, nog eens regen. Geen geschut gehoord; er is toch gestreden, want
de autos van het rood kruis rijden het huis voorbij.
19u20 - Geen geschut - lichte klaarte nevens de Arme Klaren en langs
Langemark. - Het stuifregent.
Hierbij het antwoord van Mr Vandevelde aan 93 Duitschen geleend.
Medegedeeld door Mr Bouteca Cyriel. (Zie groot album)

De l.l. van het Collegie worden
naar huis gezonden, terwijl het
gebouw afgezet wordt door de
soldaten om het toestel van
dradenloozen telegraaf te zoeken; zij
vinden er geen; maar ontdekken
eenige duizenden flesschen wijn, die
mede genomen worden.
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Mr Bouquet neemt de photographie der twee laagste klassen.

Vrijdag 26sten Februari 1915
131sten dag - Stille nacht - Geheel den dag schiet men hevig in de richting
Mooslede: de ruiten daveren in de ramen zooals over 4 maanden.
19u45m - Het gevecht van den dag zet zich voort. Ik hoor kanon- en
geweergeschut. Geene klaarte en indien er ware zou men het moeilijk zien daar
de maan in den helderen hemel schijnt. Geheel den dag schoon weder.
(Zie groot album) Met de havervlokken kan men eene zeer smakelijke
soep maken - In den pap gedaan, in plaats van bloem en rijst, is de pap zeer
goed. Die havervlokken verdienen in ons Vlaanderen gekend te zijn. Zij zouden
aan de bevolking een gezond en smakelijk voedsel verschaffen.

aankwam, duurde 20 minuten. Men hoorde van tijd tot tijd het gerommel van
het kanon.
Vandaag heb ik niet veel hooren schieten. Er zijn, zoo men zegt, 5000
soldaten van Bixschote Merchem en Zarren afgekomen met hunnen sleep van
wagens en mitrailleusen. - Een officier komt slaping vragen; hij wordt
afgewezen daar ik maar één bed heb. Om 15 uren nog maals eene Maartebui.
Veel gerij geheel den dag.
20u30m - Geene klaarte; eenige kanonschoten. De volle maan schijnt
tusschen de wolken.
Men brengt: 2 hl koks aan 1fr60 den hl - 3fr20 - 500 Kg kolen aan 4 fr het
o/o - 20fr00 - Totaal: 23fr20.

Dinsdag 2den Maart 1915

132sten dag - Geheel den nacht werd er geschoten en geheel den dag ook
in de richting van Moorslede. Schoon weder maar een koude wind.
20u10m - Ik hoor kanon en geweergeschut in de richting van Moorslede Geene klaarte noch regen.

135sten dag - Om 3 uren werd ik gewekt door de soldaten die de fabriek
van Mr Tant, met wagens en al, verlieten. Men zegt dat eenige der soldaten die
gisteren in stad gekomen waren vertrokken zijn naar het Luxemburgsche en
andere naar Meenen.
Vandaag weinig geschut en schoon weder. De Staats-Ontvanger komt mij
melden dat ik mijn pensioen bij den Ontvanger van het enregistrement mag
gaan ontvangen.
19u25m - Geen geschut; geene klaarte. Het regent niet.

Zondag 28sten Februari 1915

Woensdag 3den Maart 1915

133sten dag - Hevig gevecht gedurende den verleden nacht. Den ganschen
dag rommelt het kanon zonder ophouden. Het is zeer schoon weder alhoewel
een weinig koud.
Ik begeef bij Mr Alb. Vermeulen om te spreken over het aanvaarden van
vier nieuwe l.l. waaronder een vluchteling van Meessen, en over het
paaschverlof.
19u30m - Geene klaarte, overigens, indien er eene ware, ik zou ze niet zien
daar de volle maan (morgen 1ste Maart) in den wolkenloozen hemel prijkt. Ik
hoor kanongeschut.

136sten dag - Gedurende den nacht eenige kanonscheuten te beginnen
met 21½ uren. - Geheel den dag hoort men het kanon. Er valt een dikke
stuifregen den ganschen dag.
William Vanmoerkerke zendt mij den hierbijgevoegden omzendbrief.
16u15m - Men hoort kanon geschut en men ziet de werking der electrieke
weerkaatsers in de richting van Moorslede en rechts dezer laatste plaats. Het
regent niet meer.

Zaterdag 27sten Februari 1915

Maandag 1sten Maart 1915
134sten dag - Om 1u7m werd ik gewekt door eenen geweldigen
donderslag, die gevolgd werden door eenige anderen; het waaide hevig en de
hagelsteenen kletterden tegen de ruiten. Die Maartebui, die goed op tijden
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Vrijdag 5den Maart 1915
Oud-Leerlingen Bond der wereldlijke school - Roeselare.
Beste Heer en Vriend,
Er is besloten geworden onze bibliotheek gedurende deze tijden over te
laten aan de goede zorgen van ons medelid, heer Willy Paret.
Deze zal zich ter beschiking der leden houden iederen zondag
voormiddag, van 9 tot 10½ ure, Belgische tijd, in zijne woning, Statiedreef,
Nr9.
Wij doen een dringende oproep aan al onze leden om zooveel mogelijk
boeken te lezen.
Wij moeten deze tijden van werkstilstand en oorlogswee te baat nemen,
om onzen geest op te beuren door goede en gezonde lectuur.
Wie leest er niet met genoegen de nuttige werken van Conscience,
Victor Hugo, Jules Verne, enz.? Die vindt men voorhanden in onze
boekenkast.
Op Zondag 21 Maart a.s. grijpt ons 2de bezoek aan de school plaats.
Dat elke op zijnen post weze om 9 u. voormiddag, Wallenstraat.
Wij bieden U, M….., onze welgemeende groeten aan.
De Voorzitter:
William Vanmoerkerke

138sten dag - Een dag zonder regen met weinig geschut. De Duitschers
hebben hunne belofte niet gehouden vandaag terug te keeren.
Ik leer heden aan de l.l. hoe men franken in Marken kan herleiden, met de
franken te vermenigvuldigen door 0,8. En omgekeerd, hoe men Marken in
franken herleidt met de Marken te deelen door 0,8.
19u15m - Het regent niet; felle wind - Klaarte tusschen de richting
Langemark en Moorslede - Eenige kanonscheuten.

Zaterdag 6den Maart 1915
139sten dag - Om 4 uren begon het kanon geweldig te bulderen in de
verte; dat duurde geheel den dag en het kanon geschot naderde gedurig tot
het met den avond ophield en men maar van tijd tot tijd een schot hoorde.
Ik heb geheel den gang der 2de en 3de klas van banken enz geruimd en in
den gang van het huis gebracht, opdat de soldaten langs de deur van dien gang
in- en uit zouden gaan. Zoo zal de poort niet meer toe slaan en zal er meer
stilte zijn om de lessen te geven. De 2 prenten over alcoolisme van Mr
Compernolle zijn verdwenen.
19u35m - Van tijd tot tijd een kanonschot - Klaarte boven de Arme Klaren,
in de richting van Moorslede en Langemark en tusschen in de twee laatste
plaatsen.
Geheel den dag goed weder tot 16½ uren; dan begon het te regenen. Nu
regent het niet meer.

Donderdag 4den Maart 1915
Zondag 7den Maart 1915

137sten dag - Om 21½ uren, toen ik mij ter bed begaf, zag ik de gloeiende
kolen der terugkaatsers boven het klein huis tusschen de Arme Klaren en de
reke van Tants huizen en andere tusschen de opening der beide reken van
Tants huizen. Ik zag ook de klaarte langs Langemark. Het kanon donderde om
zoo te zeggen geheel den nacht. Gedurende den dag hoorde ik het maar
weinig. De Ontvanger van het Enregistrement betaalt mij de laatste trimestre
van 1914 van mijn pensioen. Terwijl ik afwezig was deden de Duitschers
huizoeking om te zien zoo ik gebruik maakte van den telegraaf zonder draad. Zij
beloofden terug te keeren wanneer ik zou terug zijn.
20u - Ik zie de klaarte in de richting van Moorslede en van Langemark,
alsook tusschen beide plaatsen in. Ik hoor kanon en geweergeschut. Geheel
den dag was het overtrokken lucht. Het regent niet.

140sten dag - Rustigen nacht - Gedurende den dag weinig geschut - Om
11½ uren trekken drie kanons met wagens en honderden voetvolk vóór het huis
den Dixmuidschen steenweg op. Men zegt dat zij van den Moorsleedschen
steenweg kwamen. Het is dus nogmaals de stoet van de Jodin: dezelfde die afen opgaan.
Een Duitsch vroeg aan een jongeling: Waar verkoopt men goede cigaren?
De jongen antwoordde: Te Ieperen. Hij werd gevangen genomen (Omdat hij
zoo zinspeelde op de gevoelige nederlaag).
Gedurende den dag eenige Maartsche buiyen onderbroken door
zonneschijn. Mr Frans Tant en Julien Vansteenkiste, komen eens zien naar den
nieuwen in- en uitgang der soldaten.
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19u35m - De electrieke stralen volgen elkander dapper op boven de Arme
Klaren, in de richting van Moorslede en boven beide reken van Tant's huizen. Ik
hoor geen geschut.

19u40 - Geen geschut. Klaarte boven de Arme Klaren en langs Langemark.
Het regent, alhoewel het geheel den dag droog is geweest.
Mr Vermeulen zendt twee werklieden om het stroo naar zijn huis te
voeren; daar de soldaten er nieuw gekregen hebben.

Maandag 8sten Maart 1915
Donderdag 11den Maart 1915
141sten dag - De nacht was stil en den dag ook. Droog weder. Ik verneem
dat de Duitschers Ieperen nog niet in bezit hebben en dat uit goede bron. Eén
van het rood kruis heeft het gezegd. Als het nog wat aansleept dan zal men
meer maanden moeten vechten om het "Hoekjen van Vlaanderen" te
overmeesteren, dan men heeft moeten strijden om de sterkte van Antwerpen
te nemen.
19u20m - Men ziet de electrieke stralen van boven de Arme Klaren tot in
de richting van Langemark, op de gansche lijn. Maar vooral nevens de Arme
Klaren, waar de lucht open en toe gaat, zou men zeggen, indien het een
onweder was.

Dinsdag 9den Maart 1915
142sten dag - Geen geschut gedurende den nacht, alsook gedurende den
dag. - Twee vaste luchtballen één boven het Koortskapelleken en één in de
richting van den Ruiter. In de morgen vliegen twee Duitsche vliegmachiens het
N.W. in.
19u40m - Geen geschut - Klaarte in de richting van Moorslede en van
Langemark, veroorzaakt door de electrieke weerkaatsers.
Deze morgen was het een weinig gevrozen, geheel den dag schoon weder.
Dezen avond regent het niet.
(Zie groot album) Dit in "aanmerking te nemen blad" werd aan de soldaten
uitgedeeld. Zij hebben de vrouwen besmet, want die ziekte was voordezen in
de stad om zoo te zeggen onbekend. 27 liggen in een huis op het Fort en 4 zijn
weggevoerd. Allen werden hun haar afgesneden. Jammer genoeg dat zij met
onze vijanden gemeens hebben willen hebben!

144sten dag - Om 3½ uren sta ik op en zie de klaarte langs Langemark - In
den nacht geen geschut en in den dag eenige kanonscheuten in de verte
omtrent 15 uren.
Mr Arbert Vermeulen, komt de school in den namiddag bezoeken; maar
daar het verlof is zijn de l.l. afwezig. Wij spreken over de mogelijkheid nog eene
klas te openen, indien Mr Compernolle naar Roeselare kan komen. Mr
Vermeulen zal inlichtingen nemen. De buis die het vuil water van het
pompeputje afleidt is versluisd; Mr Vermeulen zal Mr Tant daarover spreken.
De soldaten die in de 2 laagste klassen verbleven vertrekken om 14½ uren.
Zij waren hier den Donderdag 4den Februari toegekomen en verbleven dus 35
dagen. De officier had beloofd, wanneer hij plaats kwam vragen het gas te
betalen. Ik herinnerde hem die belofte over eenige dagen en gaf voor
antwoord dat hij het aan de Komandatur moest vragen en hij mij dan nieuws
zou geven. Nutteloos te zeggen dat hij vertrokken is zonder iets te zeggen of te
betalen. Het waren 15 mannen van het 6de en iet zooveel van het 7de
legerkorps (Zie de lijst hiernevens)
19u45m - Kanongeschut van tijd tot tijd, in de richting van Moorslede en
klaarte in de richting van Langemark.

Vrijdag 12den Maart 1915

143sten dag - Stillen nacht - Gedurende den dag geen geschut tot 16 uren
dat met den avond een einde neemt. - Mr Tant Armand van Holland terug
keerende brengt mij nieuws van Mr De Laere en zegt indien ik geld noodig heb
ik mij tot Mr Cuvelier wenden moet.

145sten dag - Dezen nacht om 1 ure zag ik nog de klaarte in de richting
Langemark en hoorde geen geschut. Dezen morgen doe ik al de banken uit de
klassen en laat er slechts 5 in elke klas. Er ontbreekt één bank de stoven zijn
gebarsten en de rooster mist in ééne.
Overal klaagt men dat waar soldaten lagen, men deuren en vensterluiken,
kassen en bedden, trappen en plancher van den zolder stuk geslagen heeft om
er mede vuur te maken. Wanneer zij vertrokken deden zij allen hunne gestolen
stoven mede. Zoo voert een beschaafd land oorlog! Ik heb zoodanig gedaan dat
de gasbek van den gang der 2de en 3de klas onbruikbaar is, zoo zal men maar 4
bekken in plaats van 5 kunnen aansteken. Het zal één bek gespaard zijn, daar
men toch het licht niet betaalt. Ik werp de vette die in hoopkens ligt op den
koer, op de beddekens van mijn hoveken en breng het in orde. Terwijl ik werk
hoor ik in de verte het kanon rommelen.
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Woensdag 10den Maart 1915

17u50 - Ik hoor niets en zie enkel de klaarte langs Langemark. Het regent
niet; overigens heeft het heel den dag niet geregend. Het was overtrokken
lucht.

Zaterdag 13den Maart 1915
146sten dag - De nacht was rustig, doch donderde het kanon hevig en
zonder ophouden in de richting Moorslede en Roozebeke - De dag was schoon De l.l. brengen hunne hovekens in orde en leggen er de paardevette van de
speelplaats op.
Men brengt 500 kgr kolen aan 3fr80 het o/o = 19fr00 en 1.25 voor het
tehuis brengen.
19u20m - Ik hoor geen geschut meer en zie de klaarte in de richting van
Langemark. Het regent niet.

Zondag 14den Maart 1915
147sten dag - Van 6 uren af begint een hevig gevecht dat geheel den dag
duurt. Twee Duitsche onderwijzers komen met Emile Loosvelt om de school te
bezichtigen om 11 uren. Mr Albert Vermeulen komt in den namiddag om te
zeggen dat hij nieuws van Mr Compernolle zal krijgen en vraagt een verslag
over den toestand der school sedert den 19den Augustus tot op heden. Hij zal
verslag aan Mr Maas doen geworden.
Om 17 uren trekt een Duitschen soldaat aan de bel en loopt dan, als een
kwajongen weg!
20u20m - Eenige kanonscheuten en de electrieke weerkaatsers verlichten
het slagveld van boven de Arme Klaren tot boven het kerkhof. De dag was
schoon en dezen avond regent het niet.

Maandag 15den Maart 1915
(Zie voor wat den brief aan den heer Schoolopziener betreft het Album van
den Oorlog).
148sten dag - De nacht was stil alhoewel de weerkaatsers op de gansche
lijn gedurig werkten. Kanonnen en volk komen van den Dixmuidschen
steenweg af van in den vroegen morgen - Troepen verlaten de stad zegt men,
om zich naar Arras te begeven.
De l.l. werken aan hunne hovekens, rond de boomen, die zij in gereedheid
brengen. Mr Compernolle laat weten dat hij gereed is te komen en hier te
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verblijven, dat men slechts behoeft een rijtuig te zenden, daar hij slecht te
been is.
19u20m - Ik zie de klaarte langs Langemark en hoor een aanhoudend, doch
niet hevig, geweergeschut in de richting van den Ruyter. Van tijd tot tijd een
kanonschot. - Schoone zomerdag. Dezen avond geen regen.
Hierbij afschrift van den brief, die ik aan Mr Maas geschreven heb.

Dinsdag 16den Maart 1915
149sten dag – De nacht was stil. In den dag hoort men het kanon in de
verte. Geheel den dag mistig weder. – Ik sta vermoeid op. Al mijn spieren doen
zeer. Ik doe de klas en drink maar een weinig soep en koffie.
18u30- Ik hoor geweergeschut en van tijd tot tijd het kanon. Geene klaarte
die ik overigens niet zien kon daar het nog niet geheel en al donker is.
Hierbij eene mededeling over O.L.V. van West-Roosebeke.
De schoonbroeder van Mr. Alb. Vermeulen komt den brief voor de heer
schoolopziener halen. Mr. Vermeulen had gezegd zelf te komen om het
antwoord van Mr. Compernolle te kennen. Daar hij niet kon zeg ik het aan zijn
schoonbroeder.

Woensdag 17den Maart 1915
150sten dag - Eene mitrailleuse heeft bijna geheel den nacht geschoten Mijne onpasselijkheid is vermederd en kan geene klas doen. De l.l. werden om 9
u naar huis gezonden. Geheel den dag geschut in de verte. Eene vliegmachien,
waarop de Duitschers schieten vliegt in het zuiden der stad.
18.15m - Ik zie geene klaarte en hoor geen geschut - Geheel den dag
schoon weder en nu nog.
Men zegt dat er geheel den dag vele auto's met oversten en auto's van het
roode kruis gereden hebben en dat er een stormloop plaats had gedurende
den nacht van aan de "Wallenmolen" (1) tot aan Bossaerts's kasteel. Een
Duitsche geneesheer zegde dat zij veel volk verloren hadden. - Anderen
verhalen dat de Duitsche Lazaretten stuk geschoten werden en dat men het
gehuil en het geschreeuw tot aan het Koortskapelleken gehoord heeft.
(1) De Wallemolen ligt ten W van Passchendale en Bossaerts kasteel ten N
der statie Moorslede-Passchendale.
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Geheel den dag schoon weder met eenen guren noorderwind - Heden
avond geen regen.

Donderdag 18den Maart 1915
151sten dag - De nacht was stil - Geheel den dag hevig kanon geschut in de
richting Moorslede. Gedurig over en weder gerij van automobilen en auto's van
het roode kruis.
Een deel van het stroo wordt in het koolkotje gedaan en zal dienen om de
stoof te aansteken. De lange banken worden op den koer geplaatst en een deel
van de overblijvende mest in de straat gelegd.
20u15m - Geheel den dag overtrokken lucht. Nu regent het een weinig Klaarte langs Langemark - Eenige kanonscheuten in de richting Moorslede.

Vrijdag 19den Maart 1915
152sten dag - Geheel den nacht geschut van af 21½ uren, om dat uur ziet
men ook de klaarte in de richting Langemark.
Dezen morgen is alles wit gesneeuwd. Om 11 uren is de sneeuw door de
zon overwonnen. Jules Nonkels doet het overige van het stroo wegnemen, die
er mij 5 fr voor betaalt. Het overige van den mest wordt ook op de straat
geworpen, zoodanig dat de speelplaats gezuiverd is.
Met den middag begint het opnieuw te sneeuwen, doch ze blijft niet
liggen. Geheel den dag blaast een gure noorderwind. 't Is een proeverken van
de "lieve" lente die morgen begint.
Geheel den dag geen geschut gehoord. Gisteren is men in de fabriek van
Mr Armand Tant naar een soldaat, die daar laatst, met zijne kamaraden
verbleef, en die zoo het schijnt gevlucht is komen zoeken. Men heeft niets
gevonden. Ha die brave Leute! waarvan er maar twee soorten zijn, te weten:
slechte en zeer slechte.
19u50m - Geen geschut. De weerkaatsers zijn aan den gang.

Zaterdag 20sten Maart 1915
153sten dag - Stillen nacht - Gedurende den dag kanongeschut vooral in
den namiddag tot den avond. - Men wascht de kanonnen die sedert het begin
der week in de jutten fabriek van Outryve (Groote Nieuwmarkt) staan, van de
pomp bij het huis.
De paaschvacantie begint. Zij duurt geheel de week van Passiezondag. De
klas herneemt dus den maandag 29sten dezer.
20 uren - Geene klaarte - Geschut in de richting Moorslede. Het prachtig
gesternte Orion zit boven en ten N. van het slagveld. De lente begint vandaag
en nog altijd oorlog en moord! En in de verste verte ziet men er nog geen einde
aan!
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Zondag 21sten Maart 1915
154sten dag - Van 21½ tot 22½ hevig kanongeschut - Gedurende den dag
weinig geschut. In den morgen ziet men 5 vliegtuigen der bondgenooten in de
richting van Slyhage.
Vergadering der Oud-leerlingen. Ik vertel er de schoolreis der leerlingen in
1914 gedaan. Ik vraag ook iemand van goeden wil om de 2de klas te doen in
afwachting de aankomst van Mr Compernolle. Hilaire Poppe, stelt zich voor
mits toelating van Mr Cuvelier.
Ik begaf mij bij Mr Vermeulen Alb. die zich zal belasten om Mr
Compernolle naar Roeselare te brengen. Ik verwittig Urbanie om de klassen te
kuischen en Slosse om de ruiten in te steken.
Het kanongeschut verdappert met den namiddag. Een officier komt plaats
vragen voor de soldaten en is tevreden met ééne klas.
20u - Ik hoor geweergeknal en van tijd tot tijd een kanon schot. Ik zie geen
klaarte. Mr Bouquet brengt de photographiën. Ik betaal hem 8 marken.

Maandag 22sten Maart 1915
155sten dag - Om 4 uren, trekt men zoo geweldig aan de bel dat de
ijzerendraad breekt. Ik ga zien, 't zijn de mannen van het 6de en 7de legerkorps
die terug in de twee laagste klassen komen.
De onderofficier belooft mij de laagste klas te ruimen zaterdag morgen,
indien ze niet vroeger vertrekken, om ze in gereedschap te brengen voor
maandag 29sten dezer ten einde er klas in te houden.
Urbanie en Emma kuischen de hoogste klas en Slosse steekt 5 ruiten in.
19u40m - Geweergeknal met kanongebulder en klaarte in de richting van
Moorslede. Het begint te regenen, alhouwel het geheel den dag een ware
zomerdag was.

Dinsdag 23sten Maart 1915
156sten dag - Om 2 uren wordt ik wakker gemaakt door het over- en
wedergeloop der soldaten. Zij vergaderen op de koer van Mr Arm. Tant en
trekken Moorslede op. Zij komen om 6 uren terug onverrichter zake. Het
schijnt dat de Bondgenooten dreigden door te breken. De Oversten hadden
reeds pak en zak gemaakt.
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Ik ga de toelating vragen aan Mr Cuvelier om Hil. Poppe de klas te houden
van Maandag e.k. af. De toelating wordt gegeven.
19u30 - Geheel den dag rommelt het kanon en op die uur, hoor ik daarbij
geweer geschut in de richting van Moorslede en geene electrieke stralen zijn te
zien. Geheel den dag overtrokken lucht en nu regent het.

Woensdag 24sten Maart 1915
157sten dag - Om middernacht word ik gewekt door muziek. Het waren
soldaten die afkwamen van den Dixmuidschen steenweg met muziek aan 't
hoofd die de stad binnen trokken! Ziedaar den derden nacht dat wij door de
Duitschers verontrust worden.
Geheel den dag dondert het kanon en is het overtrokken lucht.
20u45m - Het regent - Het kanon buldert en men hoort geweergeknal in de
richting Moorslede.

Donderdag 25sten Maart 1915
158sten dag - Stillen nacht - Geheel den dag flauw kanongeschut - Het
regent de 3/4 van den dag.
19u20m - Geen geschut - Geene klaarte - Geen regen. De maan is de 2de
dag van het 1ste kwartier en blinkt in den hemel.

Zaterdag 27sten Maart 1915
160sten dag - Stillen nacht en dag. Ik zie een vaste luchtbal boven het
kerkhof, doch verder naar het W. - De onderofficier die beloofd had de 3de klas
te verlaten, trekt zijn woord in en Urbanie die gekomen had om te kuischen
moet onverrichte zaak vertrekken, na tot 11 uren gewacht te hebben.
Nu blijft er niet anders over dan de l.l. in den gang van het huis te plaatsen.
Geheel den dag schoon weder.
20u - Klare maan - Geen geschut, geene lichtstralen. Er moet ergens
gevochten zijn geweest daar ik verscheidene malen de auto's van het roode
kruis heb zien voorbij rijden. Vliegmachienen der bondgenooten vliegen in den
voormiddag, waarna dapper geschoten werd.

Zondag 28sten Maart 1915
161sten dag - Stillen nacht en schoonen en stillen dag. De vliegmachienen
zijn vroeg aan den gang van beide legers. - De auto's van het roode kruis
brengen gekwetsten naar de stad.
Urbanie en Emma brengen den gang voor het huis in gereedschap om
morgen daar de l.l. der laagste klas te plaatsen; daar wij de klas niet kunnen
gebruiken.
19u15 - Zoo stil dat men eene muis zou horen loopen - Geene klaarte, daar
het nog niet gansch donker is. In den namiddag krijg ik geweldige tandpijn en
ga vroeger naar bed.

Vrijdag 26sten Maart 1915
159sten dag - Stillen nacht gevolgd van eenen stillen dag. Tegen den avond
hoor ik het fransch grof geschut, doch heel ver. Een weinig regen in den
namiddag.
20u - Helderen maneschijn; geen regen en de maan belet de electrieke
stralen, indien er zijn, waar te nemen. Geen geschut.
Ladrioor's een brief ontvangen hebbende van Leon Biaert met
groetenissen voor mij, neem ik de gelegenheid waar, in het antwoord van
Ladrioor's, L. Biaert te vragen aan H. Compernolle te zeggen dat wij hem brood
noodig hebben en hij zelf een paspoort zou vragen aan de Komandatuur te
Meenen. Verders toon ik hem het middel aan om langs Kortrijk met den
voerman van Iseghem naar Roeselare te komen.

Maandag 29sten Maart 1915
162sten dag - Nacht en dag even stil; evenwel vecht men, daar de auto's
van het roode kruis voorbij rijden. Het schoon en helder weder laat toe de
vliegmachien met goed gevolg te gebruiken en dat doen beide strijdmachten,
maar vooral de bondgenooten.
De school is hernomen. (Na het paaschverlof) (1) –
Hoogste klas→25 l.l. - Tweede klas →22 l.l. - Totaal→47 l.l.
Nu zullen de lessen met meer vrucht kunnen gegeven worden. Poppe H.
doet de 2de klas in den gang van het huis - Zie de aanwezigheidslijst te
beginnen met donderdag e.k. 1sten April.
19u30m - Ik zie en hoor niet; schoon maneschijn maar zuren noordenwind.
(1) De lessen worden gegeven zonder ze in het klasboek op te schrijven.
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Dinsdag 30sten Maart 1915
163sten dag - Om twee uren werd ik gewekt door het heen en
wederloopen der soldaten. Het was oefening en na zich vergaderd te hebben
op Tants koer, mochten zij om 3 ½ uren terug naar hunne legerplaats keeren.
Geheel den dag stil en schoon weder met een koude Oosterwind. In den
voormiddag eenige vliegmachienen der Bondgenooten ziet men ten W. der
stad.
Urbanie herneemt van heden af het kuischen der klassen, zooals vroeger.
Emma heeft dat werk gedaan, daar er maar eene enkele klas te kuischen was
van 28ste October 1914 tot 20ste Maart 1915 (of 83 dagen).
19u40m - Geen geschut en geene klaarte. Overtrokken lucht de maan blijft
achter de wolken.

Woensdag 31sten Maart 1915
164ste dag - Nacht en dag stil - Schoon weder zonder wind zeer geschikt
voor de werking der vliegmachienen die men ook ziet de lucht doorkruisen.
De Generaal komt de verblijfplaats der soldaten bezichtigen. De opening
der brillen der gemakken moeten vermeerderd worden (en wat zal men dan
met de potten doen?) en de rugleuning der banken moet afgezaagd worden
opdat de soldaten gemakkelijker zouden kunnen zitten! - Toen de onderofficier
mij dat zegdet heb ik bekomen dat men noch het eene nog het andere zal
doen. Zal hij zijn woord houden?
Met groote moeite kan ik een vuilnishoop van de speelplaats houden. - Wij
verbieden de l.l. eten van de soldaten te ontvangen of voor hen te pompen. Een soldaat breekt dezen morgen de ruit der kelder deur. Ik zeg het aan de
onderofficier. De plichtige komt zich dezen namiddag aanmelden en vraagt zijn
schuld. Ik zeg dat het niets is; doch dat hij beter opletten moet.
19u20 - Geen geschut, geen klaarte, schoon weder.

Donderdag 1sten April 1915

Ik ontvang van Mr Cuvelier de maand Maart 200 - Rekening van kolen
Thibau 20,25 - Rekening van kolen Verbeuk 20,00 - Rekening gas van koks 3,20 Totaal 243,45.
Daar ik geen nieuws meer ontvang van Mr Alb. Vermeulen nopens H.
Compernolle, vraag ik zoo Mr Cuvelier aan den Ortskommandant van Roeselare
zou vragen om een woordje te krijgen voor deze van Meenen ten einde
Compernolle hier te krijgen. Mr Cuvelier belooft stappen aan te wenden.

Vrijdag 2den April 1915
166sten dag - Stillen nacht en mistigen dag tot 16 uren waarop het kanon
begint te donderen in de richting Moorslede. Het gerij is niet verminderd en de
trams loopen sedert eenige dagen tot na 22 uren. De soldaten der 2 laagste
klassen werpen kloorkalk in pisplaatsen en gemakken.
Ik krijg een brief van H. Compernolle, waardoor hij mij laat weten dat hij
een paspoort kan bekomen voor één of 2 dagen, maar geen voor langeren tijd.
Ik antwoord hem op denzelfden brief hetgeen ik gister aan mr Cuvelier
gevraagd heb.
20u - Electrieke stralen langs Moorslede met kanon en geweer geschut - In
die richting werd niet meer gevochten sedert den 24ste Maart, dus 8 dagen.
Overtrokken lucht de wind is naar het W. gegaan.

Zaterdag 3den April 1915
167ste dag - In het begin van den nacht geschut. De soldaten der laagste
klassen worden in den nacht gewekt en moeten eene march doen; zij komen
eerst om 11 uren terug. Geheel den dag licht geschut; met den avond neemt
het toe.
Geheel den dag grauwen hemel en met den avond begint het te regenen.
19u45 - Kanon- en geweer geschut met electrieke lichtstralen langs
Moorslede - Klaarte langs Langemark - Het regent nog.

Zondag 4den April 1915

ste

165 dag - Dag en nacht stil - Schoon weder - Veel over en weder gerij.
Een kanon trekt den Dixmuidschen steenweg op - Auto's van het roode Kruis
rijden over en weder. Vliegmachienen doorkruisen de lucht; die van de
Bondgenooten worden dapper beschoten.
19u30m - Geen geschut - Geene klaarte - Schoonen avond - Sedert 2 dagen
is het des morgens een weinig gevrozen.
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168ste dag
Paschen - Weinig geschut gedurende den nacht - Geheel den dag een
aanhoudend kanon geschut in de richting Moorslede, maar in 't geheel niet
hevig - Geheel den morgen regenachtig weder; in den namiddag geen regen.
19u45m - Geweergeschut in de richting van Moorslede en electrieke
stralen die verder schijnen te zijn dan die van gisteren. Geen regen.
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Maandag 5den April 1915

Donderdag 8sten April 1915

169ste dag.
2de paaschdag: geen school - Geheel den nacht geschut. Om 1 ure
electrieke stralen langs Moorslede en klaarte langs Langemark.
Vandaag geheel den dag regenachtig weder en van tijd tot tijd
kanongeschut in de richting Moorslede. Ik verneem op de herberg dat de
Duitscher dezer dagen den tijd niet gehad hebben om hunne gekwetsten te
Moorslede weg te nemen.
20u - Geweer geknal en kanongeschut met electrieke weerkaatsers in de
richting Moorslede - Klaarte in de richting van Langemark - Het regent nog.

172ste dag - Gedurende den nacht en den daaropvolgenden dag een
gedurig kanongeschut. Om 3 ½ uren zag ik de klaarte in de richting van
Langemark.
Om 12 uren maken de soldaten van 203 pak en zak om te vertrekken. Zij
zijn naar Lichtervelde om zoo de lijn van den Yzer te bereiken (naar alle
waarschijnlijkheid; want daar werden de Duitschers verslagen en de 3 Grachten
nabij Noordschoote afgenomen door de Belgen. Dat is het nieuws dat ik
vernomen heb toen ik op staminet ging. - Ik heb gebruik gemaakt van de
afwezigheid der Duitschers om in elke klas één gasbek onbruikbaar te maken.
Ik heb gezien dat zij eene kap van den gasbek gebroken hebben in de 2de klas. Geheel den dag schoon weder.
20u20m - Aanhoudend kanongeschut langs Moorslede en eene gedurige
werking der electrieke weerkaatsers op de gansche vechtlijn van boven de
Arme Klaren tot in de richting Langemarkt, waarboven het prachtig gesternte
Orion tussen de wolken prijkt.

Dinsdag 6den April
170ste dag - In den nacht en voornoen niet veel geschut. Het begint hevig te
worden met 16 uren - Schoon weder tot 16 uren, dan begint het te regenen en
geweldig te waaien.
De kachels worden uit de twee laagste klassen gedaan en vervangen door
stoven, ergens geroofd. De kachels worden in het bureel geplaatst - Van de drie
banken waren er twee, één in elke klas, geplaatst en één bleef op de
speelplaats voor de l.l. Nu hebben ze deze laatste ook in de 3de klas gezet. Ik
ging hem terug vragen, doch men weigerde hem te geven.
19u30m - Het regent nog en de wind is geweldig. - Het kanon rommelt. - Ik
zie geene lichtstralen. De wind belet het geweergeknal te hooren.
Vele wagens met ijzeren tonnen olie geladen komende van Staden,
trekken de stad in - Het verarmen van Vlaanderen gaat steeds voort!
Dezen morgen is een stuk schrapnel door het dak van het huis, rechtover
het mijne, aanpalende Mr Verhoowe gevallen - Dat stuk kwam voort van naar
de vliegers der Bondgenooten te schieten.

Woensdag 7den April 1915
171ste dag - Om 21 uren zie ik de klaarte langs Langemark - In den nacht
geen geschut en gedurende den dag slap geschut langs Moorslede - Schoon
weder tot 16 uren, dan begint het te regenen. Ik doe de draden van den
telegraaf zonder draad af, omdat de officier die dezen morgen de soldaten
bezag oefenen, de draden ziende, zijn zakboekje nam om erop te schrijven. Ik
vrees dat men ze kome halen.
20u15 - Kanon- en geweergeschut met electrieke stralen langs Moorslede Geen regen.
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Vrijdag 9den April 1915
173ste dag - Geheel den nacht, aanhoudend geschut - Van 23 ½ u tot 2 uren
komen de troepen per compagnie's in stad al zingend of met trommel en fluit
aan 't hoofd. Dat de burgers niet kunnen slapen dat kan hun weinig schelen. Om 1 ure bellen de soldaten der 3de compagnie van 235 die op O.L.V. den 19de
October gebrand en gemoord hebben. (1) Ik open de deur en zij nemen bezit
van de twee laagste klassen. Ik heb één lange bank, voor de l.l., uitgehaald en in
den doorgang geplaatst om hem gedurende de speeltijd op den koer te
plaatsen en dan weder in te nemen.
20u15 - Ik heb niet veel geschut gehoord gedurende den dag. Nu dondert
het kanon zoals gisteren avond en is de gansche lijn verlicht door de electrieke
weerkaatsers.
(1) 't 302 die op dezelfde datum brand gesticht heeft langs den
Dixmuidschen steenweg en de Groene straat.

Zaterdag 10den April 1915
174ste dag - Stillen nacht. Weinig kanongeschut gehoord - Een honderdtal
ruiters trekken de stad in komende van het slagveld. Met den avond trekt eene
mitrailleuse den Dixmuidschen steenweg op. Geheel den dag schoon weder.
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19u40 - Ik hoor in de verte kanongeschut en zie geene lichtstralen - Het
regent niet. Men zegt dat er morgen een stormloop moet plaats hebben op
Moorslede - Passchendale door de Duitschers.

Zondag 11den April 1915
175ste dag - Stillen nacht gevolgd van eenen stillen dag. Zomerweder.
Eenige vliegmachienen, waarop de Duitschers zonder goed gevolg schieten.
20u40m - Ik hoor geen geschut, maar zie een Duitsche weerkaatser
staande aan den westkant van den Most en wier prachtige straal schuinsch
boven het huis van Vanhauwe in de richting der statie tot boven de stad zich
uitstrekt. 't Is een prachtig schouwspel. Het is goed te vergelijken aan eene
staartster.

Maandag 12den April 1915
176ste dag - Nacht en dag stil - Schoon en stil weder hetgeen de vliegers
uitlokt, die ook in getal de lucht doorkruisen. De Duitschers schieten op de
vijandelijke en eenige looden ballekens der schrapnels vallen op het dak der
school om 4u45. Ik doe aanstonds de l.l. onder het afdak schuilen.
De gebroeders Beernaerts van aan Batavia vinden om 13 u. in de
Ooststraat eene porte-feuille met 28 marks (in bankbriefkens elk van 1 mark) en
2 belgische nikkels van 5 cent. Daarbij twee rekeningen: eene van 28fr35 en
dezelfde van 18fr90c. Daarbij een Duitschen brief waaronder Lazaret Nr28
stond. Heil. Poppe draagt de portefeuille naar het stadhuis en zegt wie en waar
ze gevonden werd. Men vraagt hem of hij ze niet gestolen heeft en eindigen
met het geld eruit te nemen de portefeuille in de vuilmand te werpen en hem
weg te zeggen. Dat is Duitsche rechtvaardigheid.
20u25 - Klaarte langs Langemark en van tijd tot tijd een kanon schot en
geweergeknal langs Moerbeke met electrische stralen.

Dinsdag 13den April 1915
177sten dag - Om 22 uren zie ik de straal van den electrieken weerkaatser,
zooals zondagavond - Om 1u. zegt Jacob, poortier bij Mr Arm. Tant dat hij een
zeppelin van het W. naar het O. heeft zien gaan, de straal volgende. (1) Geheel
den dag schoon weder en geen geschut.
20u - Geen geschut, geene klaarte, geen regen. Om 22u. klaarte langs
Langemark.
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Mr H.Poppe ontmoet den vertaler aan de commandatuur gehecht en dien
hij goed kent. Hij verhaalt hem het voorval van het gevonden geld. De vertaler
lacht er mede en zegt dat hij hem heeft laten vangen. Dat is de eerlijkheid van
de overheid!
(1) Hij zegt eene ontploffing gehoord te hebben. Dat schijnt mij onwaar
daar de richting Oost was. Ik heb het geronk gehoord, maar dacht dat
het een vliegtuig was.

Woensdag 14den April 1915
178sten dag - Om 22u15 zie ik de klaarte lang Langemark. Ik verneem dat
de zeppelin die gisteren nacht voorbij getrokken is te Alter St.Maria, nabij Alter
op een sparrebosch gevallen is. De zeppelin is dus getroffen geweest en heeft
nog zijn weg tot Alter St.Marie kunnen voortzetten. De ontploffing die Jacob
gehoord heeft, kan wel plaatst hebben gehad, daar de zeppelin zich van alle
zware voorwerpen heeft moeten ontmaken om zijne reis voort te zetten. Gekwetsten zijn met den tram afgekomen.
Geheel den dag overtrokken lucht en in den namiddag een weinig regen.
Geen geschut. Mr Arm. Tant breekt zijn schouw af die dreigde om te kantelen.
22u - Lichtsteralen op de gansche lijn tot Langemark waar het zeer klaar is.
- Goed weder.

Reizigers- en Bediendenbond, Roeselare. –
Waarde heer Benoot Em. Vrije school.
De gekochte KOLEN zullen U te huis besteld worden dezen middag 27.7
dezer. 41 franken betaald.
Wees zoo goed, te zorgen dat er zich iemand te huis bevinde en den
BON gereed te houden, om hem aanstonds na de lossing aan den voerman
te geven.
Alle reklamatiën, om in aanmerking genonen te worden, moeten
schriftelijk aan den Heer ODO WALLAYS, Ardoyesteenweg, gericht zijn.
Aanvaard, waarde Heer, onze beste groeten.
Voor het uitvoerend comiteit: De Schrijver, J.JANART - De Voorzitter,
ODO WALLAYS.
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Donderdag 15den April 1915
179sten dag - Met middernacht word ik wakker door het leven der
soldaten. Zij moesten onder de wapens en vertrokken naar het slagveld langs
Roosebeke. Zij kwamen terug rond 6 uren en naar het gezegde van eenigen,
hebben zij moeten vluchten.
Ik doe een wandeling met de kleine Germaine langs den vaart, waar men,
rechts en links spoorwegen gelegd heeft. De kom ligt vol schepen, die men aan
het lossen is. Eenige met hout, strooi, gravier enz. Daar heerst er eene
ongewone bedrijvigheid. Dan zijn wij langs het Duivelshoekschen naar de
Herderstraat gegaan en binnen gegaan bij Labbestael om te vragen waarom
Jules van de gansche week nog ter school niet gekomen is. Wij zijn langs den
ijzerenweg en de Reekestukkenstraat en Zuidstraat teruggekeerd. - De
Duitschers schieten duchtig naar de vliegers der Bondgenooten. - Een ware
zomerdag. De Duitsche vlag is dezen morgen op den toren St.Michiels
gesteken.
21u - Geweer- en kanongeschut langs Moorslede - Klaarte langs Langemark
en elektrieke stralen op het 't slagveld.

Vrijdag 16den April 1915
180sten dag - Geheel den nacht en den daaropvolgenden dag fel geschut In de ambulancie van het collegie zijn er 385 gewonden aangekomen.
235 verlaat om 17 uren de twee klassen en geheel het regiment trekt, met
muziek aan 't hoofd het slagveld op. Duizenden en duizende andere soldaten
begeven zich ook naar het front. 11de maal dat men het front versterkt. Men zal
eene uitersche poging doen om door te trekken. - Laat ons hopen dat ze zullen
terug gedreven worden. In het huis nevens Ladrioors wordt eene cantine met
winkel, door den Duitsch geopend.
20U30 - Lichtstralen op de geheele lengte van het slagveld. Geweerschoten
langs Moorslede. Schoon weder; maar pikkendonker.
De boeken op de hier gaande lijst vermeld, werden geschonken aan de
school door Mr. Valère Thibau.
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- Livres donnés par Mr Valère Thibau à l'Ecole laïque de Roulers.
1 * De la manière d'enseigner et d'étudier les Belles-lettres, par M. Rollin.
Paris 1748 - Tome 2: Par raport à l'esprit et au coeur. - Tome3: De l'histoire.
2 * La vie de la bienheureuse mère de Chantal. Tome1 - Paris, 1752.
3* Instruction de la jeunesse. (Les 140 premières pages manquent)
4* Abrége de la pratique de la perfection chrétienne, tiré des oeuvres du
R.P. Alphonse Rodriguez de la Cie de Jésus. Tome2: Rennes et St.Malo. 1785.
5* Essai de critique 1° sur les écrits de Mr Rollin; 2° sur les traductions
d'Hérodote; 3°sur le dictionnaire géographique et critique de Mr Bruzen de la
Martinière - Amsterdam. 1740.
6* Traité des différentes sortes de preuves qui servent à établir la vérité
de l'histoire, par le R.P. Henri Grigget - Liège 1770.
7* Les offices de Cicéron, par Debarrett. Paris 1758 Avec le texte latin en
regard).
(Les ouvrages 5 - 6 - 7 sont complets)
8* Histoire romaine, depuis la fondation de Rome jusqu'à la bataille
d'Actium (721me année de Rome; 31 ans avant J.Ch.) c.à.d. jusqu'à la fin de la
République. Par Mr Rollin - Paris, 1758. 16 volumes (Les vol. 1-2-4-10 et 13
manquent).
9* Histoire de France jusqu'à la fin du règne de François 1 (1535) Par
l'Abbé Velly - Paris 1764 (Les 7 premiers volumes par M. Villaret les 9 vol.
suivant. Par M. Garnier les vol. qui restent.) En 24 vol. (Les vol. 1 - 13 et 22
manquent).
10* Histoire ancienne des Egyptiens, des Carthaginois, des Assyriens, des
Babyloniens, des Mèdes, des Perses, des Macedoniens et des Grecs. Par Rollin
- Paris 1788. 13 volumes. (Le 2me vol. manque.)

Zaterdag 17den April 1915
181sten dag - Gedurende den nacht heb ik geen geschut gehoord; maar
veel gerij. En toch werd er hevig gevochten; want 235 die langs Dadizeele wilde
indringen, werd met groote verliezen teruggeslagen en de auto's der
ambulance brengen van langs den Dixmuidschen steenweg vele gekwetsten
naar stad.
Om 5 uren werd ik gewekt. 't Waren soldaten van het 4de die bezit kwamen
nemen der 2 laagste klassen.
Eerlijke lente dat, hetgeen de vliegers uitlokt om reizen te ondernemen.
Gedurig worden naar de vliegtoestellen der Bondgenooten geschoten, hetgeen
gevaarlijk wordt. Heden namiddag sloeg een stuk van een schrapnel door het
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dak en de zoldering van het huis de hoek uitmakende van de Wallenstr. en de
Albr. Rodenbachstr. recht over het kruis en kwam terecht voor het bed.
21u - Geen geschut. Electrieke stralen op geheel de lengte van 't slagveld.

21u - Geheel den dag prachtig weder en nu nog. Geweer en kanongeschut
met electrieke stralen die niet goed zichtbaar zijn, daar de maan helder blinkt.

Dinsdag 20sten April 1915
Zondag 18den April 1915
182sten dag - Stillen nacht - Schoon weder: de vliegers doorkruisen de
lucht. Die der Bondgenooten werden zonder goed gevolg beschoten. - Gedurig
kanongeschut in het Z. - Gekwetsten worden naar stad gevoerd.
Om 16½ uren werden de vliegers der bondgenooten beschoten. Een
schrapnel, die in de lucht niet ontploft heeft, valt bij het kerkhof ten gronde en
doodt het kind (een meisje) van Petrus Schoonyans en kwetst zijne moeder (1).
2 Duitsche soldaten werden ook gekwetst en een burger de voet vermorseld.
Om 17 uren wordt er alarm geroepen. De soldaten der 2 klassen van het
4de die sedert zaterdag weergekomen waren, vertrekken en tot 20½ ure
trekken er gedurig soldaten den Dixmuidschen steenweg op.
21u - Kanongeschut in de richting van Nieuwkerke en electrieke stralen op
geheel de lengte van 't slagveld.

184sten dag - In den nacht niets gehoord. Dezen morgen overtrokken lucht
en geene vliegers. Het regiment 235 komt terug (1) in de twee laagste klassen
om 9u. Het is echer voor niet lang; want het vertrekt om 17 uren. In den
namiddag zonneschijn en vliegers. Geheel den dag wordt er duchtig gevuurd
met het kanon ten Z. der stad.
Van 21u tot 21u30 hevig gevecht (Kanon en geweer) langs Moorslede.
Electrieke stralen op de gansche lijn.
Om 22 u. komen er vele soldaten muziek aan 't hoofd, al spelend de stad
binnen van den Dixmuidschen steenweg.
Middernacht, komt het regiment 4 terug en nemen bezit der twee laagste
klassen - de trams reden tot 15 minuten na middernacht.
(1) Lijst der soldaten van 235 die in laagste klas verbleven (Zie groot

album).
Zij is in den nacht overleden - Een officier en 3 soldaten werden
gewond en één soldaat gedood in het Kasteel van Mr Dewilde op
Barnum, ook daar een schrapnel. Verschillige schrapnels zijn gevallen
zonder te ontploffen. De Duitschers hebben ze naderhand doen
ontploffen.

(1)

Maandag 19den April 1915
183sten dag - Geen geschut gehoord, alhoewel er hevig gevochten werd,
daar er, in den morgen vele wagens met gekwetsten afkwamen en er 4 lijken
begraven werden met muziek en gevolgd door vele officieren.
Twee soldaten zijn de twee klassen komen zien en hebben alles
meegenomen wat hun beliefde. Dan zegden zij mij de buitendeur te sluiten. De
grendel was gebroken en de deur kon niet meer geheel toe. Ik heb ze met eene
kram moeten toenagelen.
' Is heden 6 maanden, dag op dag, dat de Duitschers de stad beschoten en
er zich van meester mieken. Terwijl ik schrijf hoor ik het kanon rommelen,
zooals het eenige dagen rommelde. Na 6 maanden zijn even ver sedert gisteren
willen zijn met alle geweld Ieperen hebben en den Yzer over geraken. 't Is te
hopen dat zij er niet zullen in gelukken! Van de 8 mannen der Komandatuur
zijn er 4 vertrokken.
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Woensdag 21sten April 1915
185sten dag - 9u20. Ik hoor het muziek een doodenmarsch spelen. Men
begraaft een soldaat van het 4de. Een soldaat van het 4de zegt mij dat er vele
kamaraden gesneuveld zijn. Werden ook begraven 3 vliegers, die tusschen den
Wildenman en Sleyhaghe uit hunne machien geschoten werden en wiens
vliegtuig zijnen weg voortzette en in het kamp der Bondgenooten terecht
kwam.
13 kanonnen trekken den Dixmuidschen steenweg op - Het schoon weder
lokt vliegers uit en vliegen in alle richtingen. Onze vliegers worden ferm
beschoten, zonder goed gevolg.
Om 18u40 vertrekken de soldaten van het 4de uit de twee laagste klassen. In 40 minuten tijds trekken 5 trams met soldaten den Dixmuidschen steenweg
op. 12de maal dat men het front aanvult. Geheel den dag geen kanongeschut
gehoord buiten dat naar de vliegers.
22u - Geen geschut - lichtstralen langs Moorslede.
Eene mitrailleuse stond op de kerktoren om naar de vliegmachienen te
schieten.
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Donderdag 22sten April1915

Zaterdag 24sten April 1915

186sten dag - De trams rijden geheel den nacht. Met middernacht rijden 4
auto's der ambulance den Dixmuidschen steenweg op. - Dezen morgen trekken
nog troepen naar het slachtveld. (Zie vorige dag). De soldaten van het 4de zijn
nog niet teruggekeerd om 9 uren.
Schoonen dag. Geen geschut gehoord tenzij het schieten naar de vliegers.
De trams rijden over en weder met gewonden. Men heeft een honderdtal
Fransche (waaronder eenige belgen) gevangen genomen.
22 uren - Alles is stil. Lichtstralen in de richting van Moorslede.
De Duitschers hebben onder den vlaamschen naam den duitschen naam
der straten geplaatst en de Wapenplaats veranderd in Bismarksplaats.

188sten dag - Om 5 uren worden de vliegers der Bondgenooten duchtig
beschoten. De nacht was stil; maar de electrieke lichten waren werkzaam op de
lengte van geheel het front.
Om 16½ worden er omtrent 250 engelsche gevangenen naar stad
gebracht. Om 18u50m komt eene bende Duitsche gekwetsten, al zingend op
gebod in de stad. Een bewijs dat de slag voort duurt.
Het hierbij gaande strooibriefken wordt vandaag, van huis tot huis
gedragen, alhoewel het reeds van den 13de gedrukt is.
Heil. Poppe is vandaag en gisteren namiddag naar school niet kunnen
komen: hij moest den inventaire der fabriek van Em. Vandenberghe met de
Duitschers nazien.
Bij het kuischen der vuilputjes vinden wij dat de soldaten het vaagsel en de
vuiligheid in den vuilput der 2de klas geworpen hebben!! - Twee regimenten
(6000 man) trekken den Dixmuidschen steenweg op, tot versterking van 't leger.
13de maal dat het front aangevuld wordt.

De slag is donderdag namiddag begonnen en eindigde op den weg van
Langemark-Boesinghe eerst laat in den avond.

Vrijdag 23sten April 1915
187sten dag - Stillen nacht, alleenlijk gestoord door het rijden van trams
ingericht voor het vervoer van gewonden - In den morgen schoon weder en
beschieting der vliegers.
Om 9 uren komen gevangenen toe (Schotlanders, Turcos en franschen) om
10½ u - 14u - 16u en 17 uren kwamen er ook. Telkens wierp men hen
oranjeappels, cigaren, cigaretten en suikergoed toe, 't was aandoenlijk om te
zien. De trams en auto's van het roode kruis reden geheel den dag over en
weder en al de zalen van stad liggen vol gekwetsten. De koopwaren wagons
waren ingericht om gewonden te vervoeren.
Er werden ook burgers als krijgsgevangenen van het Pileken (Langemark)
naar stad gebracht. Men zegt dat de Duitschers doordringen tot aan het Pileken
[Op den weg van Langemark-Boesinghe], maar aanstonds teruggedreven
werden. Er werden 1250 krijgsgevangenen genomen aan de Bondgenooten en
de Duitschers hebben omstreeks 13000 gewonden. Hoeveel dooden zegt men
niet. De Duitschers zijn in 't geheel niet tevreden over den uitslag van den slag.
't Was een benauwden dag zooals over 6 maanden. Geheel de stad stond
in rep en roer. Het ging niet om klas te houden en de vrees dat men Ieper zou
nemen miek mij angstig.

Zondag 25sten April 1915
189sten dag - Gisteren morgen schoon weder; doch welhaast begon het te
waaien en de wind deed geweldig stuiven. Vandaag overtrekken lucht en
gedurende den nacht heeft het goed geregend. - Gisteren avond om 21 u
waren er electrieke stralen te zien; docht men hoorde niets. Het gevecht duurt
niet te min voort. - Om 10 uren trekken 60 engelsche gevangenen voorbij. De
Duitschers deden die gevangenen verschillende keren door stad gaan om te
doen gelooven dat zij veel engelsche gevangenen hadden. Men heeft verboden
aan de burgers nog iets te geven aan onze Bondgenooten.
Er is aan de commandatuur aangeplakt dat hunne soldaten het kanaal (den
Yzer) overgetrokken hebben aan het Sas en aan de Steenstraat. Men zegt niet
aan welken prijs; want de gewonden komen gedurig toe en men vervoert, des
nacht, volle wagons lijken (met den tram) naar de statie.
Om 12 uren schiet het kanon in de richting van Moorslede. Gedurig over
en weer rijden met auto's, velo's, trams en inbrengen van gewonden.
Urbanie kuischt, luidens het bevel hiernevens, de straat vóór de school en
Emma het deel vóór het huis gelegen. (Zie groot album).
De Oud-leerlingen der school vergaderen om 9 uren in de hoogste klas.
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Maandag 26sten April 1915
190sten dag - Het geschut van den namiddag van gisteren nam toe met
den avond en den nacht, zoodanig dat ik het geweergeschut hoorde en het
kanon de ruiten deed rinkelen in de ramen.
Om 11½ u. komen 78 engelschen krijgsgevangenen aan. - De burgers
mogen het bericht van de Komandatuur, op het stadhuis niet lezen. Een bewijs
dat het ten hunne voordeel niet is.
Ik heb van verre (want de burgers mochten niet naderen) eenige
gewonden op den trein zien doen. 't Was hartverscheurend. Wat moet het niet
zijn, moest men die menschenslachting zien gebeuren! Hoe dwaas zijn de
menschen niet nog te willen vechten!
Om 21 u. hoor ik niet schieten en zie lichtstralen.

Dinsdag 27sten April 1915
191sten dag - Stillen nacht. Doch het gevecht duurt voort, want men
brengt gedurig gekwetsten naar stad en er zijn 44 engelsche gevangenen
voorbij getrokken. Wagens met kleederen en geweren.
Om 11½ uren hoort men het kanon in de richting van Moorslede en rechts
van die plaats. Er werden gisteren 13 lijken en vandaag 34 lijken begraven. - 13
u, een gebroken Duitsch kanon rijdt de stad in.
Het hierbij gevoegd gedicht wordt in de klas gelezen en uitgelegd. De l.l.
die het begeren nemen er een afschrift van. (Zie groot album)
Om 17 uren zegt men dat de Duitschers met een Engelsch kanon de stad in
komen. - Het kanon geschut is op dit uur geeindigd.
Omdat de bevolking al te zienlijk hunne genegenheid getoond heeft voor
de gevangenen der Bondgenooten moet alle burger om 6 ure binnen zijn! (Zoo
luiden de plakbrieven)
20 u - Een kanon trekt den Dixmuidschen steenweg op. Na eenen
zomerdag is het een nog schoon weder. Geen geschut, maar stralen,
niettegenstaande de volle maan.

Woensdag 28sten April 1915
192sten dag - Van 1 u af tot den morgen hoor ik geschut eerst van
kanonnen en dan van geweren en mitrailleuses in de richting van Moorslede en
recht dien plaats.
Om 5 uren wordt fel geschoten naar een vlieger. Er staan 2 gebroken
engelsche kanonnen op den markt. Om 10½ komt eene gebroken Duitsche
vliegmachien naar stad; men zegt dat de twee mannen die erop zaten dood
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zijn. Twee kleine engelsche kanonnen zijn nog toegekomen. Mitrailleusen
trekken den Dixmuidschen steenweg op.
Van 19 u tot 19½ geweldig geschut lang Moorslede en Passchendaele.
21 u - Alles is stil - Geene electrieke stralen.
Ik kuisch de trek- en steekpomp om de speelplaats te besproeien - Het
aanhoudend schoon en droog weder maakt zulks noodig.

Donderdag 29sten April 1915
193sten dag - 't Is acht dagen dat de slag begonnen is. Acht dagen van
angst, acht dagen van slaaploosheid. Om 3 uren werd ik gewekt van het
geweldig schieten lang Moorslede - Passchendaele.
Om 4½ kwam een vlieger der Bondgenooten op, waarop dapper geschoten
werd; maar ook nam het geweldig gebulder der kanonnen een weinig af. Geheel den dag geschut altijd in dezelfde richting.
Er komen nog altijd gewonden de stad binnen. De controleur van den
ijzerenweg Mr Vandeweghe wiens zoon stierf ten gevolge der mishandeling
ondergaan door de Duitschers, heeft eene klacht ingediend aan den
Amerikaanschen Consul te Brussel.
21u30 - Hevig geschut van kanonnen en geweer langs MoorsledePasschendaele.
De hierbij gevoegden brief werd vandaag rondgedragen. Alle bedenkingen
zijn nutteloos: de inhoud kenschetst genoeg de man. (Zie groot album)

Vrijdag 30sten April 1915
194sten dag - Een groot deel van den nacht geweldig geschut langs
Moorslede-Passchendaele. Dezen morgen vroeg herbegon het geschut en
duurt geheel den dag.
Met den middag vlogen twee vliegers der Bondgenooten over de stad en
werden beschoten.
Een gewonde verhaalde dezen morgen vroeg dat hij zijne wonden
bekomen had in de loopgraven tusschen en op S'Graven tafel en Kerselaar ten
N. en N.O. van St Julien waar zij ¾ achteruit geslagen werden.
Om 17 uren donderden de kanons geweldig. Om 19 uren zie ik 10
kanonnen de stad intrekken. Zijn ze van de Bondgenooten genomen? 22 u. Lichtstralen langs Moorslede-Passchendaele en kanongeschut, doch flauw.
Ik koop 500 Kgr. kolen voor mijne rekening waarvan hierbij kwijting.
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20 u - Kanon- en geweergeschut langs Moorslede-Passchendale, doch niet
geweldig.

Zaterdag 1sten Mei 1915
195sten dag - Geheel den nacht een zeer flauw geschut langs MoorsledePasschendale. - Het schoon weder lokt de vliegers uit - Een gedurig
kanongeschut dat nu nog 20½ uren voort duurt in de richting van den
Meenschen steenweg.
De Komandatuur heeft doen zeggen dat, indien er hevig geschoten wordt
gedurende den nacht, men niet bevreesd moet zijn. Een schrijver aan het
Stadhuis is met dat nieuws in de straat gekomen. Wij zullen zien wat er van
waarheid is.
Er zijn met den tram 7 wagens met gewonden naar stad gekomen. Die min
gekwetst waren kwamen te voet. De slag donderdag 22sten April begonnen
duurt dus nog altijd.
Buitengewone over en weder rijden van alle soort van wagens en auto's.
Hoogste klas 30 leerlingen
Tweede klas 25 leerlingen
Totaal 55 leerlingen.

Zondag 2den Mei 1915
196sten dag - Het gezegde van gisteren avond, dat men geweldig zou
schieten is gebleken niet waar te zijn. Men schoot niet heviger dan andere
nachten.
Om 3 uren rommelde het kanon op het slagveld. Geheel den dag werd het
geschut gematigd voortgezet. Regenachtige en droevige dag, daar de zon zich
niet toont. - Te Poelkapelle werden twee loopgraven den Duitschers ontnomen,
volgens het gezegde van een Duitsche soldaat.
Om 17 u begint ongehoord hevig gevecht. Kanonnen en geweer knallen
dat hooren en zien vergaan. De ruiten daveren en 't is onmoglijk slagen te
tellen en dat van langs de steenweg rechts van Meenen tot in den Westen. 't Is
nu 20u40 en nog altijd duurt de slag met dat verschil dat de kanonnen schijnen
verder te schieten. Er waren vandaag vele gekwetsten in de statie.
Om 22 u hoorde men nog de kanonnen die nu en dan in de verte schoten
en zag men de stralen van electrieke weerkaatsers.

Dinsdag 4den Mei 1915
198sten dag - Geheel den nacht geschut en electrieke stralen - Regenvlaag
- Met den morgen neemt het gevecht in hevigheid toe en wordt zeer hevig van
11½ u tot 12½ u - Geheel den dag zonnig weder. Vele gewonden met trams en
te voet en eenige gevangenen Bondgenooten komen naar stad.
Cracco neemt de photographie der klas die in den corridor van het huis
gehouden wordt.
Ik ontvang het treurig nieuw van het overlijden van Pierre De Gryse, l.l. der
hoogste klas. Zijne schoolgezellen zullen eenen brief van deelneming aan de
diep getroffen ouders te Knocke verblijvende zenden.
Om 17u40 - begon het te donderen in de richting van het Z. Donkere
wolken hoopten zich op en eenige regendroppels vielen, die weldra
vermeerderen. Nu kon ik eenen regenboog zien gericht van W naar het O. Die
regenboog bestond enkel in eenen witachtigen boog, die aan Oostelijk uiteinde
zeer licht gekleurd was. De regenboog ging met de regenwolken van het Z. naar
het N tot hij boven onzen hoofden verdween. Nog nooit had ik zulk eene
regenboog gezien.

Maandag 3den Mei 1915
197sten dag - Dezen nacht zijn verschillige trams met gewonden naar stad
gekomen. Dezen morgen zijn twee gebroken, Duitsche kanonnen afgekomen.
Geheel den dag wordt er geschoten lang Moorslede-Passchendale en ook
komen er gedurig vele gewonden toe.
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Roeselare, den 5den Mei 1915
Mijnheer en Madame Léon De Grijse, Knocke aan zee
Dagelijks worden onze lessen gegeven onder het kanongebulder en wij
weten dat, op die ogenblikken de dood gedurig onze Vrienden wegmaait.
Doch dit gedacht wekte min indruk op ons hart, dan toen onze Onderwijzer
ons het droevig nieuws mede deelde van de al te vroege dood van onzen
welbeminden en lieflijken makker Pierre!
Wij zagen hem daar, op den eersten bank der tweede rij zitten. Nu
beschouwen wij, met treurige aandoening, die plaats, die hij sedert den
wreeden oorlog niet meer bekleed had en nooit meer bekleeden zal!
Die gedachte bedroeft ons. Immers Pierre was een lieve, beleefde
schoolmakker met helderen geest en die onder alle opzichten tot eere onzer
school strekte. Daarom werd hij door Meesters en leerlingen rechtzinnig
bemind en thans diep betreurd door allen!
Zijne dood grieft ons te meer, daar wij van hem gescheiden, zijn
begraving niet kunnen bijwonen om zoo eene welverdiende hulde te
brengen aan onzen ongelukkigen schoolmakker!
Indien wij zoo zeer teneergeslagen zijn en het afsterven van onzen
schoolmakker betreuren, hoe groot moet uw ongeluk en droefheid dan niet
wezen, Mijnheer en Madame? Het moet eindeloos wezen te meer dat gij,
pas eenige maanden geleden, uwen geliefden vader zag wegnemen!
Gisteren was het uwen aanbeden Vader, vandaag is het uwe geliefkoosd
kind! 't Zijn harde en gevoelige verliezen die wij met U betreuren!
Mocht onze welgevoelde en rechtzinnige deelneming in uw ongeluk en
in uw overgroot verdriet voor U, Mijnheer en Madame, eene kleine
verzachting in Uw hartelijden wezen!
Wij zullen al onze genegenheid, die wij aan Pierre toedroegen aan
Fernand, die onze schoolmakker is, schenken en hem troosten met hem nog
meer te beminnen.
Aanvaardt, Mijnheer en Madame, deze innigste gevoelens van echte
rouwbetuiging van al de leerlingen der hoogste klas der Wereldklijke School
van Roeselare.
Alfons Goudsmet, Roger Hebben, Richard Beernaert, Desire Maes, Victor Libbrecht,
Edgar Boomgaert, Victor Dupon, August Deraedt, Georges Herremans, Roland
Vancrahelynghe, Alfons Vanneste, Georges van Kalmthout, Jules Bouteca, Oscar
Beernaert, Camille Verhulst, Fritz Sabbe, Robert Bouteca, Fritz Vandercruyssen, Roger
Isaac, Norbert Vandenbunder, Roland Bouteca, Jacques Thibau, Julien Vancrayelynghe,
Lucien Van Moerkerke, Georges Vandenbroeke, Urbain Lefere, Baudewijn Vanlerberghe,
Leon Huyghebaert, De Foer Maurice, Eugène Bernaert, Callens Charles.
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Monsieur et Madame,
Je m'associe, de tout coeur aux paroles de mes élèves.
Je m'incline respectueusement devant le cerceuil de votre cher enfant
qui toujours fut d'une politesse exemplaire et qui aimait à faire de bons
devoirs.
Je le pleure avec vous, Monsieur et Madame, et j'en garderai, toute ma
vie un souvenir ému!

Geheel den dag schoon weder met eene regenvlaag om 15 uren. Ik hoor in
de verte nu en dan het kanon bulderen. Dus na 200 dagen strijd en de laatste
14 dagen van geweldige strijd en opoffering van duizenden en duizenden
levens hebben de Duitscher eindelijk eenige kilometers kunnen opschuiven!
Ik ontvang van Mr Cuvelier de maand April en geef in zijne handen 101fr73
van verkoop van schoolvoorwerpen en 14fr85 voor de Lijfrentekas "Ons
Pensioen" waarvan hierbij kwijting.

Reçu de Mr Em. Benoot la somme de - fr. 101.73 (Effets classiques) fr
14.85 (Caisse de Retraite) pour remettre à Monsieur Désiré De Laere.

Em. Benoot.

Roulers le 6 mai 1915.

Woensdag, 5den Mei 1915

(sign. Cuvelier)]

199sten dag - Van 22u tot 24u was het verleden nacht, nogmaals een
verwoed gevecht. Het was een aanhoudend en overdovend gevecht. Een
officier, die zijne hand doorschoten was en naar Duitschland mocht
terugkeeren zegde toen hij vaarwel ging zeggen naar de Wwe Deconinck, in
Amerika, waar hij eenige weken geslapen had, dat er in de loopgraven geen
aarde, noch modder lag, maar niets dan bloed en verminkte lijken en dat hij
zijne wonde zoolang mogelijk zou open houden om niet meer terug te moeten
keeren. Hij voegde erbij dat Duitschland niet winnen kon, daar op het front de
Bondgenooten uit den grond kwamen, zoals men hier zegde dat de Duitschers
uit den grond kwamen. - Vandaag schoon weder en slap geschut tot den
middag - Vele gewonden kwamen ter stad met den tram; onder ander een
tram met 11 wagens, die op de markt gelost en naar het College gedragen
werden. Een gebroken kanon kwam ook - Om 17u trokken 550 man versterking
den Dixmuidschen steenweg op. 14e maal dat het front versterkt wordt. Mr Hil.
Poppe heeft dezen namiddag ter school niet kunnen komen.
20u30 - Geschut van kanon en geweer in de richting Moerslede en
Passchendale en electrieke stralen.

Vrijdag 7den Mei 1915
201sten dag - Tot mijne groote verwondering en mijn groot genoegen,
werd ik gewekt, verleden nacht, door het gerinkel der vensterruiten en het
geschut van het kanon. De Bondgenooten waren dus zoo verre niet achteruit
gedreven dan ik wel dacht. Geheel den dag schoon weder en ook geschut in de
verte. Met den vroegen morgen werd er geschoten op de vliegers der
Bondgenooten.
Om 13u. komt er ruiterij in de straat. Men belt aan om eene "Schreib
Stube" in het huis te hebben. Ik kan ze weg krijgen met te zeggen dat de
plaatsen gebruikt worden om school te houden zooals zij het in den doorgang
konden zien.
21u - Ik hoor geen geschut, maar zie electrieke stralen in de gewone
richtingen en de klaarte ook langs Langemark.

Zaterdag 8sten Mei 1915
Donderdag 6den Mei 1915
200sten dag - Om 13 uren wordt ik wakker gemaakt niet door het geschut.
Ik zie eene bestendige klaarte in de richting Passchendale en in de richting
Langemark. Ik trek het venster open en hoor kanon en geweer geschut doch
veel verder dan de overige dagen. Het leger der Bondgenooten heeft zicht dus
achteruit getrokken in de richting van Ieperen. Jammer genoeg indien deze
laatste dag moet vallen! Die gedachte belette mij te slapen. 121

202sten dag - Dezen nacht heb ik niets gehoord. Om 9 uren begraaft men
eenige Duitsche soldaten en om 11½ uren komt een tram met gewonden naar
stad. De strijd duurt dus nog altijd. Ik hoor geheel den dag het kanon donderen
in de verte. - Schoon weder.
Er zijn hooge duitsche overheden van Brussel in drie auto's gezeten dezen
morgen naar het Stadhuis gekomen en zijn naar het front gereden.
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De vliegers doorkruisen de lucht en die der Bondgenooten worden zooals
naar gewoonte beschoten.
Om 19½ uren komen er omtrent 350 engelsche krijgsgevangenen naar de
stad.

Zondag 9den Mei 1915
203sten dag - Er werd een goed gedeelte van den nacht geschoten. - Met
het krieken van den dag werden de vliegers der Bondgenooten ferm
beschoten. In de statie liggen er veel gewonden. De tram rijdt dag en nacht
enkel voor het vervoer van het roode kruis, soldaten en werkers. Er komen 17
engelschen gevangenen aan die aan den "Spriet" (1).
Het kanon dondert ook geweldig in die richting. 't Is een teeken dat de
Duitschers zoo dicht Ieperen niet zijn zooals zij het zeggen en zooverre niet
terug geweken zijn als ik het dacht den 6den dezer. - Geheel den dag schoon
weder.
Voor de 15de maal wordt het front versterkt van omtrent 550 man. Geen
nieuws ontvangende van Mr Alb. Vermeulen, nopens Compernolle, begeef ik
mij dezen morgen, naar zijn huis. Hij zegt niet gelukt te hebben en belooft eens
naar de school te komen zien.
22u - Geen geschut - Electrieke stralen.
(1) De Spriet ligt tusschen West-Rozebeke en Poelkapelle) gevat werden.

hoor ik, met voldoening het kanon in de verte, aanhoudend donderen. ’t Is 19u
en het buldert nog. Laat ons hopen dat het gebrom zal naderen. ’t Is een
teeken dat de Duitschers achter uit moeten trekken.
Ik heb, na de school, de boomstammen wiens schors door de Duitsche
paarden afgevreten was, geteerd. De boomen van de speelplaats zullen
misschien zoo kunnen bewaard blijven.
Om 19uren dondert het kanon nog altijd.

Woensdag 12den Mei 1915
16de maal troepen ter versterking gezonden. In den nacht zijn er 5 trams
met troepen voorbijgereden.
206sten dag - Geheel den nacht hevig gevecht langs Mooslede. Ik hoor het
geweergeschut - Om 1 ure word ik gewekt door eene geweldige ontploffing.
Dezen morgen beschiet de Duitscher ferm eenen vlieger en het kanon laat zich
hooren. Men begraaft, met muziek, gestorven Duitschers.
Geheel den dag kanongeschut en schoon weder. - Men zegt dat de
ontploffing voort kwam van een munitiemagazijn gesprongen in de omstreken
van Poelkapelle (en dat de Bondgenooten daar ook eenen ijdelen tram met
machien en machinist veroverd hebben) [dat is bevonden onwaar te zijn,
daarom doorgehaald]. De ontploffing heeft een hondertal Duitschers gedood,
naar zij zelf zeggen.
20u - De kanonscheuten volgen zich op in de richting van Moorslede en in
deze van Roozebeke. - De Bondgenooten gaan dus nog eens vooruit!

Maandag 10den Mei 1915
Donderdag 13den Mei 1915
204den dag – Stillen nacht – Het kanon gehoord in de vertre geheel den
dag. De gewonden komen gedurig toe met trams en met auto’s van het roode
kruis. – Schoon weder – Dezen morgen werden er vele Duitschers begraven.
22u- Elektrieke stralen die van verder komen dan de vorige dagen.
Het getal gewonden is zoo groot dat de onderwijzers der O.L.V. school het
roode kruis heeft moeten helpen!
Twee l.l. zijn het getal der schoolbevolking komen vermeerderen. Heden
zijn er 57 l.l

Dinsdag 11den Mei 1915
205den dag – Stillen nacht; om 4 uren hoor ik het kanon in de verte en om
5 u. schieten de Duitschers naar de vliegers. – Het leger der Bondgenoten is
zekerlijk achteruit getrokken. Gekwetsten komen nog altijd toe. Sedert 14 uren
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207sten dag - O.H. Hemelvaart (Verlof) –
Tot laat in den avond wordt er geschoten en dezen morgen om 4 uren
begon het kanon nog eens te donderen in de richting van Moorslede. Nu is het
11 uren en het gevecht duurt altijd: de ruiten daveren in de ramen en het huis
davert mede. De Wallenstr. staat vol soldaten tot aan de vischmarkt en tot aan
de markt zegt men. Zij hebben ransel en geweren in hoopen gezet en zijn gaan
eten. Om 11½ zijn zij naar de markt vertrokken en om 12u zijn twee trams, van
9 wagens vol soldaten, den Dixmuidschen steenweg opgereden.
20 uren - Geheel den dag regen, die vermeerderde naarmate de avond
naderde. Nu regent het nog. Het kanon buldert ook nog. Dat is nu 16 uren
zonder ophouden!
Men zegt dat de overblijvenden van het regiment 201 het slagveld verlaten
hebben en met den trein vertrokken zijn.
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Vrijdag 14den Mei 1915

Maandag 17den Mei 1915

208sten dag - Verleden nacht en geheel den dag weinig geschut. 't Was
gisteren donderdag drie weken lang dat men dag en nacht woedend gestreden
heeft: veel soldaten werden gedood en de uitslag voor de Duitschers blijft
dezelfde als over drie weken. Zal er nu wat rust zijn?
De heer Dr Decroix met Colle en twee andere heeren komen vragen zoo ik
eene ontleding van het drinkwater begeer. Ik wensch ze te bekomen vooral
voor de l.l. om mijne verantwoordelijkheid te dekken. (1)
19u45 - Geheel den dag koud en onaangenaam weder, wij zijn in Les Saints
de glace of Die Streng Herrn. Er is ongetwijfeld langs Langemark gevochten;
want men brengt 57 engelsche krijgsgevangenen in stad, gevolgd van 2 wagens
met Duitsche gewonden. De trams hebben ook gewonden, met den avond
ingebracht.

211sten dag - Om 4 ure ziet men een zeppelin komende van het N. en
trekkende naar het O. Aanstonds zijn er 6 vliegers der Bondgenooten die hem
navliegen en die hevig beschoten worden door de Duitschers.
Om 6½ u. komen 6 kanonnen van den Dixmuidschen steenweg en om 8½
een obuster op een wagen geladen trekt de school voorbij naar de markt. De
statie staat vol van wagens, kanonnen en soldaten die naar men zegt naar Arras
vertrekken. Geheel den dag overtrokken lucht en in den namiddag regen. Men
laat geheel den dag het kanon bulderen in de richting van Moorslede en de
auto's van het roode kruis brengen gewonden aan.
Ik vraag aan de l.l. van Iseghem den donderdag te vervangen door den
woensdag of den vrijdag zoo zouden zij een halven dag meer les hebben. - Ik
vraag ook aan Mr Cuvelier van nog eens een passeport voor Mr Compernolle te
vragen.

(1) De beloofde ontleding van het water werd nooit gedaan.

Dinsdag 18den Mei 1915
Zaterdag 15den Mei 1915
209sten dag - Om 1 ure zag ik de electrieke stralen langs Moorslede en
langs Oost Nieuwkerke en de gewone klaarte langs Langemark. - Het muziek
speelt op het kerkhof: men begraaft dus nog Duitschen. - De tram is tegen
morgen ingekomen met gewonden. - Het kanon dondert in de richting van
Oost-Nieuwkerke.
20u30m - Geheel den dag schoonder weder dan gisteren, doch nog koud Ik hoorde het kanon bijna niet van den ganschen dag; maar hoor ik het nu
donderen in de richting an Oost-Nieuwkerke.

212sten dag - De nacht was stil. Om 1 u. klaarte gezien in de richting van
Langemark. Dezen morgen zijn nog 10 kanonnen van den Dixmuidschen
steenweg afgekomen. Om 10 uur begraaft men hoogere overheden: het
muziek speelt en andere overheden komen van het kerkhof.
In den namiddag heb ik het kanon gehoord en eenige gewonden zien
afkomen. Geheel den dag blijft de zon achter de wolken en het regent geheel
den voormiddag. Er komt een tram af met soldaten, die naar de statie gevoerd
worden. Een vijftigtal andere trekken den Dixmuidschen steenweg op.
21u - Klaarte langs Langemark; elders noch electrieke stralen noch geschut.

Zondag 16den Mei 1915

Ik ontvang de protretten, met de 2 clichés, van Cracco A. en betaal 7
franken.

210sten dag - Om 1 ure werd ik wakker en hoorde een geweldig gevecht in
de richting van Moorslede; om 3 ure duurde het nog. Dezen morgen om 4½
uren werd er duchtig geschoten op de vliegers. Geheel den voormiddag
dondert het kanon in de richting van Oost-Nieuwkerke. Om 13 uren vertrekt de
"Schreibstube" van recht vóór de deur en de wagens die op den koer van Mr
Tant stonden. Zij begeven zich naar het "Lindeken" steenweg naar Staden.
Andere wagens komen in vervanging van den Dixmuidschen steenweg.
Men ziet een vaste luchtbal tusschen Moorslede en Passchendale - Geheel
den dag zomerweder en ook geheel den dag geschut. Nu om 20½ uren dondert
nog het kanon. - Omstreeks 17 uren brengt men 2 Duitschen naar stad, die
eenen slag van een paard bij Moerman, Groene dreef gekregen hadden.

213sten dag - Verleden nacht, om 22u wordt er gebeld. 't Zijn soldaten om
bezit te nemen van de 2 laagste klassen. Ik doe open en maak de pomp los. Er
waren 3 soldaten van het 4de ; ze zegden dat de manschap met den vroegen
morgen zou aankomen. 't Is hetzelfde regiment dat laatst de klassen bezet had
en den 21sten April vertrokken waren. Ik zie, dezen morgen dat beide klassen
vol zitten.
Geheel den dag overtrokken lucht en killig weder. "De strenge heren"
duren nog altijd, geloof ik. Geen geschut gehoord. Vele soldaten gaan over en
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Woensdag 19den Mei 1915

weder. Er is veel beweging. De kantinne nevens Ladrioor's is wederom open en
de soldaten zuipen er zich zat. Er vertrekken nog altijd soldaten en oorloggetuig
uit de statie - Men ziet er dus van af Ieperen te nemen? En dat den 7den
maand na zij in Roeselare gekomen zijn.
23u - Ik hoor eenige kanonscheuten en zie lichtstralen.

Donderdag 20sten Mei 1915
214sten dag - Verleden nacht was het stil. Dezen morgen ook tot 16 u
waarop het kanon in de richting van Moorsele en Oost-Nieuwkerke begon te
donderen. Geheel den dag schoon weder. Bij mijne wandeling heb ik gezien dat
de statie haar gewoon uitzicht hernomen heeft.
21u. - Het kanon schiet onophoudelijk. De ramen daveren in de ramen. Het
geschut is wederom genaderd.

Vrijdag 21sten Mei 1915
215sten dag - Verleden nacht om 6 uren word ik wakker en hoor de
geweerschoten langs Oost-Nieuwkerke. Gedurende den dag nu en dan eene
regenvlaag. Om 16½ uren komt een officier plaats vragen om een officier te
vernachten. Ik zeg hem, slechts één bed te bezitten en hij trekt er van door. Mr
Poppe komt in den voormiddag ter school niet daar hij een passe-port moet
gaan vragen.
21u - Kanongeschut achter den paardenstal van Mr Tant. Geene
lichtstralen.

Zaterdag 22sten Mei

22½ u - Een onweder breekt los. De donder rommelt en de bliksem
doorklieft de wolken. Stortregen.

Zondag 23sten Mei 1915
Sinxen
217sten dag - Stillen nacht. De platte wagen met zwart laken bedekt en de
Duitsche driekleur voert de lijken naar het kerkhof - Gewonden komen in stad
met de auto's van het Rood Kruis. Sedert eenige dagen komen er oneindig veel
wagens met meubels geladen van den Dixmuidschen steenweg af. Het rooven
gaat dus nog altijd voort: wanneer de Bondgenooten de Duitschers verjagen
moeten zij eene woestijn vinden! - Gisteren zijn er een 2 honderdtal nieuwe
officieren toegekomen om de rangen in te vullen en een régiment is naar
Moeskroen, gedurende den nacht vertrokken. Men schiet dapper naar de
vliegers der Bondgenooten. Vergadering der oud-leerlingen in de school.
20 uren - Alles is stil - Schoon weder zooals het geheel den dag was.
Italië verklaart den oorlog aan Oostenrijk en aan Duitschland.

Maandag 24sten Mei 1915
2de Sinxendag - Geene school
218sten dag - Om 4 uren wordt er hevig geschoten in de richting van OostNieuwkerke - Toen ik opsta is het 4de vertrokken. Men zegt dat er vele soldaten,
waaronder het 4de met den tram vertrokken zijn. Verschillige trams voldgden
zich op. Er is in den morgen een ijdele tram afgekomen waarvan de laatste
wagens zeer te lijden had gehad door het geschut.
Men hoort geschut, gedurende den voormiddag in de richting van OostNieuwkerke. Van af 16 uren dondert het kanon in de richting van den
Meenschen steenweg en van Oost-Nieuwkerke - Om 19 u komt een officier
zeggen dat het 4de om 11 uren terugkeert.
Van 22½ tot 23 komen er gedurig soldaten van het slagveld, eenige
zingend, andere met trommel en fifvre en de meesten stilzwijgend. Ik zie 7
kookketels en een 20 tal gevangene engelschen en vele wagens met
gewonden. Hevig geschut en lichtstralen.

216sten dag - Mr Hilaire Poppe komt van geheel den dag naar school niet.
Hij gaat op reis.
Dezen morgen om 4 uren trekken eenen heelen sleep wagens voorbij
komende van den Dixmuidschen steenweg; de geleider vraagt den weg naar
Dadizeele.
Er komen eenige gekwetsten toe - Men heeft al het beschikbaar
werklieden opgeroepen om eenen ijzerenweg te leggen van Poelkapelle naar
Langemark om zoo het volk en materieel langs Cortemark en Lichtervelde te
vervoeren.
De soldaten versieren de ingangdeur met groen waar zij gekwartierd zijn. 't
Is het gebruik in Duitschland zulks te doen den avond voor Sinxen. Eenige
wagens zijn ook versierd met takken.

3den Sinxendag- Geene school
219sten dag - Geheel den nacht zeer hevig en aanhoudend geschut. Het
terugtrekken der soldaten laat veronderstellen dat zij nogmaals in hunne
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Dinsdag 25sten Mei 1915

poging om Ieperen te nemen mislukt hebben. Des te beter! - Het 4de is naar de
school niet terug gekeerd en ze staat nu ijdel - Het kanongeschut duurt nog
altijd voort in de richting van Moorslede: de ruiten daveren. In den namiddag is
het geschut gestild. Er komen 7 engelsche gevangenen met 4 paarden naar stad
- Een weinig later komen er 8 wagens en kookketels van het roode kruis met
pak en zak naar de stad.
Om 21 u. - Alles stil. Schoon weder zoals het geheel den dag was.
Men heeft de telefoondraden die in de Wallenstraat gespannen waren
langs de huizen, weg genomen.

Langs Poelkapelle en Langemark worden de huizen volledig geledigd en in
brand gestoken; kleederen en meubels worden insgelijks verbrand en potten
en pannen worden gedolven. Het burgerlijk werkvolk wordt daartoe gebruikt.
De l.l. van Iseghem komen van nu af den maandag, woensdag en vrijdag
van elke week naar school.

Woensdag 26sten Mei 1915

Zaterdag 29sten Mei 1915

220sten dag - Ik word wakker om 1½ uren door het geschut dat de ruiten
deed daveren, naar het venster gaande zag ik tusschen de opening der twee
reken huizen van Tant eene roode klaarte, die welhaast verdween.
Naar het gezegde van een officier, in logement bij Mr De Laere, zou het
regiment 204 gedurende de 3 laatste weken 1600 man verloren
(krijgsgevangenen en dooden) op 3000 man waaruit een regiment bestaat.
Twee trams met Duitsche soldaten rijden den Dixmuidschen steenweg op.
20u45m - Geschut in de verte - Geheel den dag schoon weder en zeer
heet.

223sten dag - Om 2 uren zag ik de electrieke stralen in de opening
tusschen beide reeken van de huizen van Mr Tant en rechts en langs dier
opening. Die stralen komen van veel verder dan naar gewoonte, een teeken dat
de Duitschers langs dien kant vooruit getrokken zijn terwijl zij langs Langemark
achteruit gegaan zijn.
In den namiddag begon het kanon te rommelen, om 16 u. vermeerderde
het geschut en om 19½ werd het zeer hevig en aanhoudendend op de gansche
lijn, achter de reken van Mr Tant. De ruiten daveren.
21 u - Het kanongeschut duurt altijd even hevig voort - Geheel den dag een
weinig overtrokken doch schoon weder.

Mr L. Ackerman brengt de verslagen over "School" voor het schooljaar
1913-14. De mand wordt in den kelder gezet - Zie brief nr. 79 waarbij hij vraagt
de verslagen te mogen zenden.

Donderdag 27sten Mei 1915
Zondag 30sten Mei 1915
221sten dag - De verleden nacht was stil - Gedurende de namiddag hevig
en langdurig geschut langs Moorslede - Geheel den dag schoon weder, maar
koelder dan gisteren daar de wind nog al fel is. - Aan de statie komen nog al
gewonden toe.
20u - Van tijd tot tijd nog een kanongeschut.

Vrijdag 28sten Mei 1915
222sten dag - Stillen nacht - Dezen morgen om 8 ure zweeft een vaste
luchtbal boven den Ruyter. De menschen zeggen dat de Keizers bedde uithangt.
In den namiddag kanongeschut. - Geheel den dag overtrokken lucht met nogal
wind.
20u30m - Geschut in de verte - koud weder - Men zegt dat den staf van
West-Rozebeke naar Oost-Nieuwkerke verplaatst is.
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224sten dag - Ik ontwaakte om 2u om 3u en om 4½ u en elken keer hoorde
ik dat het gevecht nog altijd voort duurde - In den voornoen, maar vooral in
den namiddag hoort men het kanon in de verte, ten westen der stad
21u - Geen geschut. Electrieke stralen boven de reken van Mr Tant.
Wanneer de soldaten uit de loopgrachten komen krijgen zij van nu af 15
marken, de onderofficieren 30m. en de officieren 75 m. - Zij mogen van elke
compagnie met 4 of 5 voor 10 dagen naar Duitschland.

Maandag 31sten Mei 1915
225sten dag - De nacht is rustig afgeloopen. In den voormiddag
kanongeschut komende van het W.
20u - Hevig geschut naar eenen vlieger die zich weinig bekreund over het
geschut en er schijnt vermaak in te vinden gedurende 20 minuten over en
weder de stad te vliegen. Zij verdwijnt eindelijk in het Z.
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Om 21 uren trekt er eene kolom van vervoer de stad binnen; zij trokken
naar Duitschland. Van 22 u tot middernacht geweldig geschut van kanons en
geweren. De ruiten daveren.
In den namiddag trekken er eenen houwitzer en een groot kanon de markt
op komende van den Dixmuidschen steenweg. Sedert eenige dagen rijdt de
tram zooveel niet meer bij nachte.

Dinsdag 1sten Juni 1915
226sten dag - Geheel den dag een aanhoudend geschut van het kanon nog
al verre ten Z-W der stad.
Eene tweede hoeveelheid matrozen, met hunne eigenaardige kanonschens
die zij op wagentjes voortrekken vertrekken met den trein uit Roeselare.
Stil aan, zonder veel gedruisch te maken, verandert het front in geschut en
soldaten. Mochten zij allen zoo vertrekken!
21u - Schoon weder zooals geheel den dag. Ik hoor noch zie niets.

Beste makker Norbert,
Met tranen in de oogen komen wij de treurige dood van uwen geliefden
oom, uwen tweeden vader, te vernemen. Pijnlijk is het verlies dat gij komt te
ondergaan. Helder van geest en bekend als een gedienstig en eerlijk man,
werd uw oom door eenieder geacht en bemind.
Troost u, Norbert, troost uwe zuster, uwe moeder en uwe familie. Toon
u sterk en heb moed, strek tot voorbeeld aan uwe zuster, daar die ook haren
tweeden vader en leidsman te betreuren heeft.
Volg het voorbeeld van uwen overleden oom, opdat gij een man
worde, waardig van uwen naam.
In uw verdriet deelnemende schoolmakkers:
Bouteca Robert, Julien Vancrayelynghe, Roland Bouteca, Roger Isaac, Fritz
Vandercruyssen, Jacques Thibau, Georges Vandenbroeke, Lucien Vanmoerbeke.

Donderdag 3den Juni 1915

Hoogste klas: 31 leerlingen
Tweede klas: 25 leerlingen
Totaal 50 leerlingen.

Woensdag 2den Juni 1915
227sten dag - Stillen nacht - Om 5 uren komen er 125 cyclisten den
Dixmuidschen steenweg af en trekken de stad binnen - Om 8 uren komt men
mij den dood van Florent Loosfelt melden. De l.l. der hoogste afdeeling
schrijven den hierbij gevoegden brief van deelneming aan hunnen
schoolmakker, Norbert Vandenbunder. - In den morgen trekken nog twee
zware kanonnen naar de statie alsook het regiment 203 die brand stichtten,
moorden en stolen langs den Dixmuidschen steenweg en de Groene straat - In
den voormiddag weinig geschut, met den namiddag vermeerderde het en om
18 werd het hevig. Men hoorde geweer en mitrailleuse om na een uur
weederom te stillen - Geheel den dag prachtig weder.
21u - Kanongeschut en electrieke stralen.
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228sten dag - Om 1u en 2u hoorde ik goed het geweergeknal. De slag
duurde dus nog voort - Dezen morgen buldert het kanon en nu het 19½ uren is
heeft het nog niet opgehouden. - Om 18½ u. schiet men naar eenen vlieger, er
vallen vier stukken van een schrapnell op de speelplaats. De l.l. bleven in den
doorgang tot dat het schieten ophield.
Aan de statie is er veel beweging: ik heb twee batterijen er naartoe zien
trekken. Hiernevens een briefken dat de vliegers lang Oekenen, Iseghem,
Ingelmunster enz. uitgeworpen hebben. (Zie groot album)
Van 19½ tot 22½ werd het gevecht nog heviger en de electrieke
lichtstralen flikkerden aanhoudend.

Vrijdag 4den Juni 1915
229sten dag - Het overige van den nacht was kalm. Met den namiddag
hoort men het kanon in de verte - Met het naderen van den avond neemt het
geschut toe en beschiet men de vlieger die gezien het helder weder van den
namiddag verkenningen doen. - Voor de eerste maal hoor ik een groot kanon
dat schiet als eene mitrailleuse.
Prusse heeft er een handje van om de burgerij nutteloos te tergen en lastig
te vallen. Onder al die plagerijen moet men van heden af om 8 uren deuren en
venstrers sluiten en niemand mag aan zijne deur staan! Wanneer men al de
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bevelen die hij heeft doen aanplakken en uitgeven heeft zal verzamelen, dan
zal men zich een goed denkbeeld van den man kunnen vormen!
21u - Alles is stil - Geene lichtstralen.

Zaterdag 5den Juni 1915
230sten dag - De nacht was stil - Deze morgen staan er elf kanonnen met
kookketels en munitiewagens in de Conscience- en St Amandsstraat. De
kanonniers zeggen dat zij naar Gent gaan.
Norbert Vandenbunder overhandigt mij de hierbij gaanden brief. Hij
schenkt mij tevens het portret van Florent.
Men zegt dat er 6 engelsche krijgsgevangen worden en dat de engelschen
3 aardwerkers van Roeselare gevangen namen.
21 uren - Kanongeschut, geen lichtstralen. Geheel den dag schoon weder.
Het roode kruis heeft gewonden naar stad gebracht.

Geachte Heer Bestuurder en schoolmakkers,
In naam der gansche familie, kom ik u allen bedanken voor het groot
deel dat gij in onze rouw neemt. Het verlies dat ons treft is hard en pijnlijk
en maakt ons allen zeer droevig, doch dikwijls zullen wij Uw briefje lezen en
zulks zal ons wederom opbeuren.
Aanvaardt Mijnheer en medeleerlingen, de gevolens van hoogachting
en genegenheid.
Voor gansch de familie,
Norbert Vandenbunder.

Maandag 7den Juni 1915
232sten dag - Gisteren om 22 u. trokken er gedurende 10 minuten
geladen wagens voorbij, komende van den Dixmuidschen steenweg. Op den
laatsten wagen vlotte de Duitsche driekleur. Dezen morgen om 5½ u. trekken
munitie wagens, geheel geladen, de stad binnen.
Men zegt dat er wel 2000 soldaten naar Moorslede opgetrokken zijn en
dat er vele soldaten met de meubels der inwoners op wagens geladen van
Moorslede afkomen. Geheel den dag kanongeschut langs Moorslede. Schoon
weder voor de vliegers.
21 u. - Kanon- en geweergeschut langs Mooslede, van tijd tot tijd een
haastige electrieke straal. Mr. Hil. Poppe verlaat om 10 u de school en komt
niet meer terug. Hij moet naar de fabriek van Mr. Em. Vandenberghe gaan.

Dinsdag 8sten Juni 1915
233sten dag - Gisteren avond om 23 uren komen er vele soldaten, met
muziek aan 't hoofd, van den Dixmuidschen steenweg naar stad. Zij worden
rond de statie ingekwartierd. - Om 13 en 15 uren trokken telkens 500 man door
de Wallenstr. komende van het front en om 16½ u. negen kleine kanonnen
met pak en zak en wagens gingen voorbij mijne vensters, in de richting der
markt. Dat terugtrekken der Duitschers deed mij goed aan 't hart en liet een
straal van hoop glinsteren.
In den namiddag begon een kanongevecht ten Z der stad, doch zeer verre.
Om 19 uren was dit gevecht zeer hevig. Zeer warme dag en om 18 uren een
dondervlaag.
21 uren - Het regent niet meer, bewolkte lucht. Men hoort nog het kanon
ten Z.

Woensdag 9den Juni 1915
Zondag 6den Juni 1915
231sten dag - Den ganschen nacht van tijd tot tijd kanon geschut - Geheel
den dag schoon weder en ook den ganschen dag kanongebulder.
21 uren - Het kanon laat zich nog hooren. Met het schoon en stil weder
hadden de vliegers uitgezet en die der Bondgenooten werden ferm beschoten,
zonder gevolg.
Een groot kanon trekt den Dixmuidschen steenweg op, in den namiddag.
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234sten dag - In den nacht geen geschut - Om 8½ uren trekt een grof
kanon door de Wallenstr. gevolgd door eene gebroken mitrailleuse en wagen
met allerhande meubels - Om 18½ uren en 10 uren nog wagens met meubels
en ransels. Ik laat mij inspuiten (1ste maal) door Dr Vanlaerne, tegen den
typhus.
Na 16 u eenige verre kanonscheuten - Om 18 u bedekt de hemel zich met
wolken en het begint te regenen.
21 uren - Geen geschut maar klaarte langs Langemark en lichtstralen
boven de twee reeken van Tants huizen.
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Sedert eenige dagen worden in de fabrieken stukken lijnwaad weg gevoerd
om er zakken van 50 cm x 25 cm van te maken. De burgerij krijgt 2 centiemen
per zak. Nu het bewezen is dat die zakken moeten dienen om de
Bondgenooten te bevechten weigeren velen er nog te naaien. Jules Muylle laat
den Burgemeester weten dat hij zich niet meer belast met zakken te doen
vervaardigen.

Donderdag 10den Juni 1915
235sten dag - Om één ure word ik wakker door het gerinkel dat een kanon
maakt, door de Wallenstr. trekkende en dat den Dixmuidschen steenweg
optrekt.
De toren van St Michel is bevlagd en er staan mitrailleusen op de
gaanderij. Het verkeer der burgers is verboden: zij mogen hunne straat niet
verlaten. 't Is de Koning van Saxen die de revue doet van de soldaten die op 3
kanten van de groote markt staan. Om 10u45m mochten de burgers wederom
hunne straat verlaten.
Geheel den dag overtrokken lucht. Het regent in den voormiddag. Met den
middag eenige zonnestralen. Geen geschut.
21 u - Nog geen geschut - klaarte langs Langemarkt.

Vrijdag 11den Juni 1915
236sten dag - Om 4 door den geweldigen regen. Ik sta op om den regenput
af te leggen - Dezen morgen komt er een obusier van Oost-Nieuwkerke - Met
den middag begint het kanon in de verte te donderen; het geschut nadert met
den avond. Geheel den dag schoon weder.
21 uren - Nog schoon weder - Electrieke stralen - Geen geschut.

Zaterdag 12den Juni 1915

maal dat ik de klaarte daar zie. 't Is dezelfde klaarte die ik zoo dikwijls langs
Langemark zag.
In den namiddag is er een kanon den dixmuidschen steenweg opgereden.

Zondag 13den Juni 1915
238sten dag - Gedurende den weg werd er nogal geschoten met het kanon
- Dezen morgen komt een kanon van het slagveld af.
In de vergadering der Oud-Leerlingen verneem ik dat er gisteren uitgeplakt
werd dat: alle fransche geschriften op de voorgevels, het zij van welken aard,
moeten verdwijnen, op boete van 150 mark of 6 weken gevang. In diezelfde
vergadering overhandig ik aan den voorzitter den brief van William Muylle, in
November 1914 uit Boesinghe geschreven, die ik in zekerheid had weg gelegd
en eerst gisteren terug gevonden had. Die brief is tot de leden van den Bond
gericht. Ik begeef mij naar Mr Slosse om het fransche opschrift te doen
wegnemen.
Mr Albert Vermeulen komt in den namiddag om over de school te spreken:
Er zullen nog 2 l.l. ter school komen en 500 afwezigheidskaarten zullen bij
Deraedt gedrukt worden.
Schoon weder: Er wordt hevig naar de vliegers geschoten. Men hoort er
langs alle kanten. Met den middag donder het kanon fel ten Z. Om 16 uur hoort
men het nog.
21 u - Hevig artillerie gevecht dat een groot deel van den nacht duurt.
Lichtstralen. Een kanon is den Dixmuidschen steenweg opgetrokken.

Maandag 14den Juni 1915
239sten dag - Slosse komt om 7 uren en vaagt het fransch opschrift der
school uit. C'est la botte Allemande! - Na 16 u. hoor ik eenige kanon scheuten
in de verte. Schoon weder.
21 u. - Alles stil. - Geene lichtstralen - Bewolkte lucht.

237sten dag - Stillen nacht - Dezen morgen trekken omtrent 150 man den
Dixmuidschen steenweg op. - Om 8uren45m trekt een grof gebroken kanon
door de Wallenstraat naar de markt; een owitser en een klein kanon volgen het
eerste eenigen tijd later - Gedurende het eetmaal zie ik 3 auto's van het roode
kruis met gewonden de stad in trekken. - 3 engelsche gevangenen worden naar
stad gebracht. Geheel den dag geen geschut tenzij naar de vliegers - Schoon
weder.
21 u - Weinig geschut - Bestendige klaarte boven de scheiding tusschen de
twee reken van Tants huizen en electrieke stralen rechts en links. 't Is de eerste

240sten dag - Om 1 u. wordt ik wakker door het gedruisch gemaakt op den
koer van Mr Tant. Ik zie van uit mijn bed electrieke stralen boven Tants reke Troepjes van 2-4-6 man en zelfs 12 mannen trekken de stad binnen,
schuifelend, geheel uitgerust ter uitzondering het geweer. Zij dragen reispakjes
- Dezen morgen komen 3 kanonnen met een 25 tal mannen van het slagveld Eenigen tijd later komen van den Dixmuidschen steenweg 39 cyclisten.

135

136

Dinsdag 15den Juni 1915

Om 10½ u. schiet men naar een vlieger. Eén stuk schrapnell valt op den
koer.
Met 16 uren hoor ik het kanon in het Z. en zeer verre schieten - Geheel
den dag schoon weder.
21 u. - Eenige kanonscheuten, geene lichtstralen.

Woensdag 16den Juni 1915
241sten dag - Om 11 uren, toen ik "Strong en Steady", waarin ik eenige
bladzijden gelezen had, op de nachttafel legde, zag ik eene groote klaarte
boven de reke van Tants huizen links de scheiding der twee reken. 't Was een
hoeve die in laaie stond gelegen langs den weg van den Ruyter naar
Passchendaele. Dien zelfden nacht heeft het gebrand te Hooglede en eene
schuur langs den steenweg van Meenen.
Om 4 uren werd ik wakker gemaakt door het geweldig geschut. 't Was te
Zonnebeke te doen waar de Duitschers eenen loopgracht afgenomen werden.
Aanstonds werden er versterking gezonden van in den vroegen morgen. Geheel
den dag donderde het kanon in die richting. In den morgen kwam een kanon
van het slagveld af.
Dezen morgen om 7 uren werd er geweldig geschoten op een vlieger der
Bondgenooten die op zijn duizend gemakken boven de stad vloog. De auto's
van het roode kruis brengen gedurig gewonden naar stad.
22 uren - Geen geschut- Eenige lichtstralen die aanstonds verdwijnen.

vlieger geschoten. - 22 u - Eenige kanon scheuten en electrieke stralen - Ik word
voor de 2de maal ingespuit tegen den typhus.

Vrijdag 18sten Juni 1915
243sten dag - Gisteren avond om 22½ trokken door de Wallenstr. drie
compagnie's Duitsche soldaten elk van 140 man, komende van het front. Zij
zagen er zeer vermoeid uit. Dupont-Anseeuw levert mij 500 Kgr. kolen waarvan
hierbij de kwijting.
Om 16 uren trok een kanon het slagveld op en om 20 u. trekken troepen,
al zingend, de markt op, naar de statie - Men zegt dat Vancalberch-Vanderrest
in de Ooststr. geboet werd om dat zij "Lettres" op de brievenbus liet staan. Ik
kon zaak niet onderzoeken, doch deed op goed komme het uit het woord
Lettres op beide deuren van het huis verdwijnen - Geheel den dag schoon
weder en gedurig kanongeschut in de richting van Zonnebeke - Sedert gisteren
voert men het ruwe katoen weg van de spinnerij van Mr Fr. Tant.
22 u. - Geen geschut; geene lichtstralen.
Ziehier wat er gebeurd is betreffende het woord "Lettres". Een Duitsche
gendarme is in verschillige huizen der Ooststraat gegaan en hunne namen
opgenomen. Zij moeten nu wachten wat er zal van voortkomen.

Kwijting van J.Dupont-Anseeuw voor het leveren van 500 kilos kolen aan
23,50. Voldaan den 18 Juni 1915 –

Donderdag 17den Juni 1915
get. J.Dupont-Anseeuw
242sten dag - Gedurende den nacht weinig geschut - Zeven kanonnen
komen in den dag van den Dixmuidschen steenweg - Gisteren nacht om 5 uren
werd er alarm geblazen, soldaten van Ardoye en van de richting van Kortrijk
kwamen, deze laatsten met den trein en werden met kanonnen langs de lijn
van Ieperen gevoerd. Dr Vanlauwe spuit mij voor de 2de maal als behoedmiddel
tegen den typhus.
Dezen namiddag zag ik aan de statie 3 treinen van 38 wagens met soldaten
van de lijn Ieperen Komen en eenigen tijd later langs de lijn Kortrijk vertrekken.
Een anderen trein met vervoer wagens en eenigen kanonnen vertrokken ook in
de richting van Kortrijk. - Men zegt dat de Bondgenooten eenen uitval gedaan
hebben, de loopgrachten tusschen Bedelaere en Zonnebeke veroverd hebben,
vele dooden en gevangen mieken, en kanonnen en gewonden medegenomen
hebben en zich terug getrokken hadden toen de versterking kwam die
onverrichter zake moest terugtrekken. Het kanon dondert geheel den dag in de
richting van Zonnebeke - Dezen morgen om 4½ uren heeft den hevig naar een

244sten dag - Stillen nacht - Om 8u25 trekken twee groote kanonnen door
de Wallenstraat de markt op; terwijl eene mitrailleuse, op eenen tracteur de
Dixmuidschen steenweg oprijdt. - De groene jagers die in de straat en
omliggende straten lagen zijn dezen nacht naar de statie vertrokken. Geheel
den dag schoon weder en ik hoor geheel den dag het kanon in de richting van
het Z doch zeer verre.
Vandaag is het 8 maanden! dat de Duitschers hier zijn; iets meer
Westwaarts dan den eersten dag! En zoo verflauwd dat zij gedurig sedert 23
Mei (Sinxen) troepen en krijgstuigen van het front aftrekken om elders te
zenden.
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Zaterdag 19den Juni 1915

22 u - Geen geschut - Geene lichtstralen.

verloren. N.B. Ik verneem vandaag (23sten) dat de stormloop plaats greep. Een
van het roode kruis zegde dat zij (Duitschers) veel volk verloren hadden.

Zondag 20sten Juni 1915
Woensdag 23sten Juni 1915
245sten dag - Stillen nacht - Om 4 uren werd er zeer hevig gedurende een
halve uur geschoten naar vliegers. Men schoot van op de gaanderij van St
Michels toren. Men zegt dat er 11 vliegers, boven de stad, in de richting van het
Z-W gevlogen hebben. Geheel den dag kanon geschut, dat zeer hevig werd om
15 uren - Schoon en stil weder.
Een officier van de transport kolom, komt één kamer vragen; daar ik maar
één bed heb, kan zijne vraag niet ingewilligd worden.
21u½ - Geweergeschut waartusschen, nu en dan, een kanonschot in de
richting van Mooslede.

Maandag 21sten Juni 1915
246sten dag - De nacht was stil - Geheel den dag schoon en stil weder Men hoort gedurig kanongeschut in de richting van Moorslede - In den
namiddag komt er een tracteur met een kanon die naar het slagveld trekt. - Om
19 u. groot rumoer in de straat: de gendarmen doet de menschen in huis gaan.
Men zegt dat er 800 krijgsgevangenen afkomen, anderen zeggen dat de
burgerarbeiders weigeren te werken en opstand gemaakt hebben. Wat er van
is zullen wij morgen weten. Althans kwam de tram af en er was niemand mede!
21 u - Het kanon dondert.

Dinsdag 22sten Juni 1915
247sten dag - Om 23u45m wordt ik wakker en hoor een hevig geweer
geknal in de richting van Moorslede. - Bij de redens gisteren opgegeven dat de
gendarmen de menschen, hier in de straat deden in huis gaan, geeft men nog,
vandaag de volgende: Duitsche soldaten weigerden nog langer in de
loopgraven te blijven en waren in opstand gekomen; men zou ze naar stad
brengen. Wat is er nu van de 3 veronderstellingen de ware? - Om 5u is een
vlieger der Bondgenooten op zijn eeuwig gemak, op de hoogte van de
uurplaten van den toren, de stad rond gevlogen en werd maar eerst bemerkt
en beschoten als hij boven het Koortskapelleken kwam en den weg naar het W.
insloeg. Geheel den dag geschut van 't kanon en om 19½ u donderde geweer
en kanon alsof er een stormloop in de richting van Moorslede was. Om 21½ ure
was het gevecht nog aan den gang, doch het had veel van zijne hevigheid
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248sten dag - Om 1 ure zag ik lichtstralen in de richting van Moorslede - 8
u 45 komen drie zware kanonnen van het front; de mannen vragen den weg,
aan de Duitsche politie, naar de statie.
Over de omstandigheid, gisteren en eergisteren, opgegeven dat de burgers
binnen huis moesten gaan door de gendarmen, schijnt de waarheid te zijn dat
de burgers voor geen 2 fr wilden werken wanneer men er hun 3 fr beloofd
hadden.
Ik ontvang vandaag 500 afwezigheidskaarten gedrukt door Deraedt - Karl
Richter, komt in den voormiddag de school bezoeken. Hij stelde er belang bij,
zegde hij, dat kon ik ook opmerken. Hij beloofde stappen aan te wenden om H.
Compernolle hier te krijgen.
Geheel den dag overtrokken lucht en om 17 u eene regenvlaag - Weinig
geschut in de richting van Moorslede. In den namiddag zijn nog 3 kanonnen van
het front gekomen.
22 u - Geen geschut - Geene lichtstralen.

Donderdag, 24sten Juni 1915
249sten dag - Stillen nacht - Om 7½ uren komt Karl Richter terug. Hij heeft
aan den heer Prasse Ortskommandant gesproken en deze heeft het volgende
gezegd: ik moet eene vraag sturen aan den Ortskommandant van Meenen. Mr
Compernolle moet er ook eene sturen aan dezelfden. Die van Meenen zal
beiden vragen naar Mr Prasse zenden, die ze naar de Kommandantuur van
Thielt zal zenden. Als er ééne drievuldige toestemming is zal Mr Compernolle
mogen komen. - In den namiddag geschut in het Z. om 19 uren is dat geschut,
alhoewel verre, nog al hevig. - Mr Vanlauwe spuit mij in voor de derde en
laatste maal tegen den typhus. - Nu is het niet meer voldoende vlaamsche
uithangborden te hebben, Prasse doet in verschillige plaatsen, maar vooral
statie en Ooststraat, duitsche uithangborden schilderen. Leve de Duitsche
willekeur en vrijheid!! Een gendarm komt aankloppen en dreigt met 50 mark,
als het fransch opschrift niet beter uitgeveegd is! De schilder Slosse wordt
aanstonds gevraagd.
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Vrijdag, 25sten Juni 1915

Maandag, 28sten Juni 1915

250sten dag - De nacht was stil, alsook den dag - Slosse komt om 6½ u. om
de letters nog beter uit te vegen - Geheel den dag overtrokken lucht; om 17
uren begint het goed te regenen met een dondervlaag. Daar de letters nog niet
goed uitgeveegd zijn, wordt Slosse nog eens ontboden om de letters nog eens
te overgaan. Sedert eenige dagen zijn de vliegers zooveel niet meer te zien.
De regen heeft tot 20½ u geduurt. Nu is het 21 uren en men ziet nog
weerlichten en het kanon dondert en de geweren knallen in de richting van
Moorslede en meer westwaarts van die gemeente.

253sten dag - Bijna geheel den nacht donderde het grof kanon verre ten
W. der stad, want telkens ik wakker kwam om 1½ u en 4 u hoorde ik het. Dezen
morgen om 8½ u is het nog aan 't schieten. Het regiment 236 waarvan het gros
te Lichtervelde ligt en hier eenige manschappen trekken naar Meenen, naar
men zegt en ik zag een twee duizendtal soldaten van den trein komen terwijl ik
aan de statie was. Nog altijd gaan en keeren met dit verschil dat het niet meer
is met muziek aan 't hoofd zooals voorheen.
De raad volgende, mij door Karl Richter gegeven, schrijf ik de 2
hierbijgaande brieven: één aan Mr Compernolle en de 2de aan den OordsBevelhebber van Meenen. Ik geef de twee brieven aan den voerman van De
Gryse-Smets die ze morgen zal mede nemen die met specerijwaren naar
Meenen rijdt.
21 u - Geheel den dag hoorde ik het grof kanongeschut - Om 17 uren regen
- En nu nog altijd kanongeschut.

Zaterdag, 26sten Juni 1915
251sten dag - Het gevecht duurde nog om middernacht - Slosse komt en
legt nog een laag verf. Ik nagel een zwart papier op de electrieke bel, waar ook
fransch opstaat.
Sedert ruim één maand loopen er door de straat tracteurs die het gebouw
telkens doet daveren. Dezen morgen zie ik dat het kasjes de schelpen van het
belgisch strand bevattende afgedaverd is.
Om 8 ure begint het grof kanon geweldig te donderen in de richting van
het W; alhoewel tegen wind, hoort men het zeer goed. Om 9u20 en 9u45m
beschiet men vliegers der Bondgenooten en het grof geschut zwijgt. In den
namiddag nog gedonderd met grof geschut. Men zou zeggen dat het nieuw
aangebrachte kanonnen zijn; want 't is de eerste maal dat ik hunne grove stem
hoor. Twee Duitsche vliegtuigen vliegen om 18½ uren. Ik doe het plaatje
afdoen van den lathestoor van den musée op aanvraag van Mr Frans Tant.
Geheel den dag schoon weder.
21u - Geweldig geweergeschut. Men zou zeggen dat het stormloop is.

Zondag, 27sten Juni 1915
252sten dag - Om 23 uren duurde het gevecht van gisteren avond nog
voort. Dezen morgen om 4 u beschiet men de vliegers en wat later beginnen de
2 groote kanonnen te bulderen.
Geheel den dag overtrokken lucht en een weinig regen in den namiddag.
Geheel den dag ook nu en dan geschut van kanonnen, maar vooral om 15 uren.
Met den avond grof geschut ten W.
21 u. Geweergeschuten nu en dan een kanonscheut.

Roulers, Roeselare, den 28sten Juni 1915
Heer Orst-Commandant

Oords-Bevelhebber
Meenen

Mr Aloïs Compernolle-Vandamme, gediplomeerd Onderwijzer,
woonachtig te Meenen, Koninklijke straat, Nr 49, kwam, vóór den oorlog,
dagelijks naar Roeselare om les te geven aan de leerlingen der Wereldlijke
School, gevestigd in de Wallenstraat, Nr 7, te Roeselare.
Heden is het hem onmogelijk dagelijks die reis te doen ten einde zijn
ambt te vervullen.
Ik kom U bidden, zoo goed te willen zijn hem de toelating te vergunnen
van te Roeselare te verblijven, opdat hij zijne vorige bezigheid zou kunnen
hernemen.
Zoo zouden de lessen in de school - die een privaat gesticht is regelmatig en met vrucht kunnen gegeven worden.
De leerlingen zouden hunnen jeugdigen leertijd nuttig overbrengen en
zouden van straat gehouden worden. Onderwijs en Opvoeding zouden er bij
winnen.
Aanvaard, Heer Oords-Bevelhebber, de verzekering mijner hooge
achting.
De bestuurder der school,
Em.Benoot
Wallenstraat Nr7
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Woensdag, 30 Juni 1915
Roulers, Roeselare, den 28sten Juni 1915
Vriendelijk verzoek de hierbij gaande aanvraag aan den Heer OordsBevelhebber van Meenen te overhandigen. Wees zoo goed eerst het nummer
uwer woonst er in te vullen.
Bij mijne aanvraag voegt ge een schriftelijk verzoek, waarin ge vraagt, aan
den Oords-Bevelhebber van Meenen, om te Roeselare te mogen verblijven,
tevens er de redenen van opgevende. Ge moogt op de keerzijde van mijne
aanvraag schrijven.
Draag dan, in persoon, de aanvragen naar den Oords-Bevelhebber te
Meenen.
Deze laatste zal er zijn advies over geven en de stukken naar den OordsBevelhebber van Roeselare sturen, die, na ze zijn advies over gegeven te
hebben, ze naar Thielt zal zenden.
Indien de drie adviezen voordeelig luiden, zult ge hier mogen verblijven.
Ge ziet, Aloïs, dat de zaak nog al ingewikkeld is.
Overdenk u goed, zoo het u mogelijk is, uw huis te verlaten in de
tegenwoordige moeilijke tijden.
Ik ben voornemens, slechts twee of drie weken groot verlof te gunnen,
indien Mr Alb.Vermeulen zulks inwilligt. Het zou beginnen met half Augustus.
Indien ge alles goed vind, werk dan maar dadelijk door om zoo spoedig
mogelijk het antwoord op onze aanvragen te kennen.

255sten dag - Stillen nacht - Dezen morgen om 7 uren buldert het grof
geschut.
10½ uren donderslag met plasregen; het onweder duurt tot 13½ u. Het
vuilputje der middelste klas versluisd, de koer en den doorgang staan onder
water; de dakgoot loopt over en de kelder loopt vol water. De macht van 't
water had het stroo dat nog in de waterloopen zat - eene gift der Duitschers tot voor den rooster gespoeld.
Een houwitser en een groot kanon komen van het front - Duitsche
dagbladen die bij vergissing aan een dagbladverkooper te Kortrijk toekwamen
en die voor het Russisch front bestemd waren, melden den val van Ieperen Duinkerke en Kalais en duizenden en duizenden Engelschen en Franschen
gevangenen met eenen grooten oorlogsbuit. Toen men de misgreep gewaar
werd, vroeg ze de commandateur ze op boeten en gevang in!!!
De officier die de waarnemingen doet in vasten luchtbal te Slijps werd door
een schrapnell gedood, bij het afstijgen van zijnen auto. Met 19 uren beginnen
de vliegers te vliegen, deze der Bondgenooten worden beschoten. Geheel den
dag heeft het kanon nog al gedreund.
22 u - Geschut en lichtstralen boven de scheiding der twee reken huizen
van Tant. Mr Poppe Hilaire komt nog naar school niet.

Donderdag, 1sten Juli 1915
Warmen handdruk.
[get. Emiel]

Dinsdag, 29sten Juni 1915
254sten dag - Telkens ik wakker werd hoorde ik het grof geschut - Geheel
den dag was het hetzelfde liedeken, nu eens gezapig en dan weer dapper. Het
regent in den namiddag een weinig - Dezen namiddag komen er gekwetsten in
stad op wagens van het roode kruis - Een kanon ook komt van het front. Met
den avond wordt er bijna niet meer geschoten.
Na lang zoeken om den brief geschreven den 5den Mei l.l. aan Mr. en Mw.
De Gryse tot zijne bestemming te zenden, belast Lefere Alfons zich te trachten
den brief naar Knocke te krijgen.
Mr Hil.Poppe komt geheel den dag naar school niet: hij is verkouwd.
22 u - Het regent; ik hoor geen geschut.
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256sten dag - Geen geschut gehoord verder in den nacht. Om
middernacht kwamen twee auto's van het roode kruis in stad: zij rijden zeer
traag. Om 7 uren komt één kanon van 't front en om 8½ uren een wagen met
geweren. Mr Poppe is naar school gekomen. Het grof geschut donderde sedert
zaterdag morgen zonder ophouden nu eens langzaam dan hevig. Vandaag heb
ik het nog niet gehoord.
22 u - Geen geschut en geene stralen - Geheel den dag overtrokken
lucht.
Hoogste klas = 32 leerlingen
Tweede klas = 26 leerlingen
Totaal = 58 leerlingen

Vrijdag, 2den Juli 1915
257sten dag - Om 3 uren hoorde ik het kanon in de verte van tijd tot tijd
schieten. Dezen namiddag dreunt het grof geschot in de richting van
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Moorslede; maar nog meer langs Poelkapelle, na één dag en half rust. Er rijdt
een auto van het Rood Kruis met gewonden in stad. Van 19 u af komen de
vliegers der Bondgenooten binnen en worden duchtig beschoten. Geneel den
dag heerlijk weder. 2 Kanonnen zijn afgekomen en één opgegaan.
Om 19u15 schieten een vlieger der Bondgenooten en een Duitsche op
elkander. Dat gevecht in de lucht verschrikte mij daar het vliegtuig der
Bondgenooten 2maal stekte: ik dacht dat het getroffen was. Gelukkiglijk kon
het zijnen weg voortzetten.
22 u - Van 20 u. begon het kanon verschrikkelijk te donderen, het duurde
tot 22 u.; dan hoorde men tot 23½ dof geschut en de lichtstralen verlichtten
het slagveld. Ik zag zelfs de gloeiende kool van den weerkaatser. Er werd zeker
een stormloop gedaan.

Zaterdag, 3den Juli 1915
258sten dag - Om middernacht komt een tram en twee auto's van het
roode kruis met gewonden naar stad. Dezen namiddag komt nog een auto met
gewonden. Vele vliegers doorkruisen de lucht. Deze der Bondgenooten worden
hevig beschoten.
Om 18 u ziet de kafzak van den keizer of het zwin uit boven de 1ste reek van
Tants huizen. Geheel den dag schoon weder en er wordt gedurig kanongeschut
gehoord.
22 u - Geschut van kanonnen en lichtstralen in de richting van Moorslede.

Zondag, 4den Juli 1915
259sten dag - Om 1½ uren duurde het geschut nog. Geheel het overige van
den nacht dreunde van tijd tot tijd het kanon. Hetzelfde kan men zeggen van
geheel den dag. Schoon weder en de vijandelijke vliegers worden ferm
beschoten.
Vele soldaten zijn van het front naar stad gekomen om zich te wasschen in
de baden der Schoolstraat. De oud-leerlingen houden eene vergadering. Ik
begeef mij naar Mr Alb. Vermeulen om te spreken over de school.
22 u - Van tijd tot tijd dondert het kanon en men ziet flauwe lichtstralen.

Maandag, 5den Juli 1915

zoo laf, zoo bevangen niet als gisteren. Mr Poppe verlaat de klas om 10 uren en
komt van geheel den dag niet meer terug.
22 uren - Kanon geschut, nog al hevig te beginnen met 22 uren Lichtstralen die nader zijn dan deze van voorgaande dagen. In den namiddag
zijn 3 auto's van het roode kruis met gewonden naar stad gekomen.

Dinsdag, 6den Juli 1915
261sten dag - Dezen morgen om 4 uren begint men hevig en aanhoudend
te schieten met de kanonnen in de richting van Moorslede. Om 8½ u. duurt het
geschut nog voort. Geheel den dag hoort men het kanon; maar vooral rond 18
uren. Om 19 uren worden de vliegers ferm beschoten. Een wagen met geweren
komt in stad.
Geheel den dag schoon weder om 19½ u een weinig regen. Dezen morgen
komen twee kanonnen in stad. 17 uren komt een wagen met vier paarden
bespannen met gewonden in stad.
22 uren - Kanon- en geweergeschut zeer hevig langs Moorslede en
electrieke stralen.

Woensdag, 7den Juli 1915
262sten dag - Met middernacht komen drie wagens, met gewonden in
stad. Om 4 uren geweldig geschut met het groot kanon. Ontvangen van Mr
Jules Nonkels 4 marken voor verkoop van het stroo, dat in beide laagste klassen
lag.
9 uren: men begraaft met muziek aan 't hoofd en gevolgd met een peloton
soldaten eenen Duitsch. Een wagen, vol gewonden, komt om 10 u naar stad.
Geheel den dag kanongebulder; maar vooral in den namiddag en om 17 uren.
Geheel den dag geweldigen wind uit het W met regen van af 15 uren. Om
19u45m regenboog boven de fabriek van Mr Tant.
22 uren - Nog altijd geschut en langdurige en menigvuldige lichtstralen
boven de beide reken huizen van Tant's.

Donderdag, 8sten Juli 1915

260sten dag - Gedurende den nacht en vooral met den morgend werd er
nog al veel kanon geschut gehoord. Gedurende dan dag was het hetzelfde en
met den avond vermeerderde het geschut. Geheel den dag schoon weder maar

263sten dag - Om 1 ure dreunde het kanon nog. Om 4 uren begon het
wederom van tijd tot tijd te schieten. Drie auto's van het roode kruis brengen
gewonden naar stad. In den voormiddag is het winderig weder, in den
namiddag valt den wind en regent het een weinig. Geheel den dag dondert het
grof kanon in de richting van Moorslede.
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22 u - Nog geschut en flauwe lichtstralen.
't Is vandaag een jaar geleden dat wij met de l.l. de schoolreis KnockeDuinbergen-Zoute deden. Welke verandering! Met moeite houden wij nog ons
"schuitjen" boven water, worstelend tegen den storm! Mocht het onweder
weldra bedaren!

soldaten van het kerkhof naar Duitschland overgebracht. Geheel den dag nog al
veel kanongeschut. Overtrokken lucht en winderig weder.
22 u - Zeer hevig en aanhoudend geschut met gedurige verschijning der
electrieke stralen. Om 23½ uren duurt het gevecht nog.

Maandag 12den Juli 1915
Vrijdag, 9den Juli 1915
264sten dag - Voor het overige van den nacht stil. Dezen morgen nog stil.
Schoon en stil weder: de vliegers zijn aan den gang. Met den middag komen
twee kanonnen de stad binnen. Gedurende klas en speeltijd hoor ik het
geschut niet; doch wanneer de l.l. de school verlaten hebben, hoor ik heel
verre het kanongeschut. Het weder overtrekt met 18 uren en het regent een
weinig.
22 uren - Geen geschut; geene lichtstralen.

Zaterdag, 10 Juli 1915

267sten dag - Voor het overige stillen nacht - Dezen morgen vroeg geen
geschut - Norbert Vandenbunder brengt mij het antwoord van Mr A.
Compernolle. Hierbij zijne twee brieven. Dezen voormiddag komt een kanon en
een auto met gewonden de stad binnen. Geheel den dag geschut van het
kanon in de verte.
Mr Poppe Hil. kan dezen voormiddag naar school niet komen omdat hij
zich moest aangeven als "weerbare man", op het stadhuis. Dezen namiddag
komt hij mij zeggen dat hij voor eenige dagen zal afwezig zijn daar Mr Em.
Vandenberghe hem beveelt het magazijn te ruimen. Dezen namiddag om 18 u.
komt een tracteur gevolgd van een 2de wagen met gewonden naar stad.
22 uren - Weinig kanongeschut. Geen lichtstralen.

265sten dag - Stillen nacht - Dezen morgen vroeg geschut in de verte. Een
kanon komt van het slagveld in den voormiddag. Om 15 u. trekt een auto van
het roode kruis de stad binnen met gewonden.
Het hierbij gaande bericht vind ik onder mijne deur. Tot 16 uren had ik het
kanon nog niet gehoord, nu dondert het aanhoudend in de richting van
Moorslede. Norbert Vendenbunder komt vragen zoo ik geen brief mede te
geven heb voor Mr Compernolle: zijn oom gaat morgen naar Meenen. Ik vraag
dat hij mijne groeten zou willen overbrengen en vragen of hij mijn schrijven
ontvangen heeft.
22 u - Hevig geschut dat duurt tot 23½ uren. Aanhoudende lichtstralen. In
den namiddag 17 uren komen benden soldaten naar stad om zich te wasschen.

Zondag, 11den Juli 1915
266sten dag- Voor het overige stillen nacht. Het kanon begint weder
opnieuw te donderen om 8½ uren in de richting van Moorslede. 10½ een
kanon en een auto met gewonden trekt door de Wallenstraat de markt op.
Men brengt het lichaam van eenen gesneuvelden soldaat naar de statie
over om naar Duitschland vervoerd te worden. Twee gendarmen te paard gaan
voorop, gevolgd van een tiental muzikanten; dan volgt de lijkwagen (een platte
wagen met zwart laken belegd), dan een lid van de familie gevolgd van een
peloton soldaten. Sedert eenigen tijd worden op die manier vele gesneuvelde
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Meenen, den 6 Juli 1915
Beste Emiel,
Ik verlang al sedert lange maanden om te mogen "werken". Het is te
Meenen waarlijk vervelend. Ziehier wat van uw verzoekschrift aan de OordsBevelhebber en mijn aanvraag om te Roeselare bestendig, binst al den tijd
van den oorlog, te mogen verblijven, geworden is:
Vrijdag, 2den Juli 1915 - In den namiddag, uwen brief en uw
verzoekschrift aan den heer Oords-Bevelhebber, ontvangen.
Zaterdag, 3 dito - Uw verzoekschrift met mijne vraag om gedurende
den ganschen duur van den oorlog, mijn verblijf in Roeselare hebben - De
Heer Oords-Bevelhebber was dien dag van Meenen afwezig - Ik overhandig de
stukken aan eenen bediende.
Zondag, 4 dito - Onderhoud met den heer Oords-Bevelhebber, die zich
nopens mijne bediening, de te vervullen taak en de oorzaak van mijn verblijf,
"te Meenen en te Roeselare" omstandig inlichtte. Besluit: 's anderdaags om
middag nieuw onderhoud.
Maandag, 5 dito - Dit maal was de Oords-Kommandant met eenen
officier, die zeer wel "fransch" spreekt; en, hij deed mij nu in 't fransch, al de
inlichtingen herhalen, die ik in 't Duitsch, aan den heer O.B. gegeven had.
Besluit: Men kon geen gevolg aan uwe en mijne vraag geven; noch hij noch de
heer Oords-Commandant had iets ontvangen; men zocht in de farden, overal;
men vond hoegenaamd niets. Ik werd aanzocht den volgenden middag terug
te komen; men zou intusschen de schrijvers ondervragen en wellicht de
"verloren" stukken terug vinden.
Dinsdag, 6 dito - Ik heb den heer Oords-Bevelhebber niet kunnen
spreken, en ben slechts door den fransch sprekende officier ontvangen
geworden, die mij gezegd heeft niets gevonden te hebben, doch mij
aangeraden, mij nogmaals tot U wenden ten einde de aanvraag te
vernieuwen.
Uit het onderhoud, welk ik had met den heer Oords-Bevelhebber en
den fransch sprekenden officier, heb ik opgemerkt:
1°- Dat Gij aan den heer Oords-Bevelhebber van Roeselare, eene
aanvraag zoudet doen, waarin gij de noodzakelijkheid en de
hoogdringendheid uit een zettet van mijn verblijf in Roeselare, binst den
geheelen duur van den oorlog, ten einde mijne taak van onderwijzer in "De
Wereldlijke School" te kunnen hervatten.

2°- Dat die aanvraag, met een gunstig advies van den heer OordsBevelhebber van Roeselare gezonden worde, te gelijk met mijne aanvraag,
aan den heer Oords-Bevelhebber van Meenen - Uit hetgeen deze mij -onder
ander -zegde, heb ik willen begrijpen, dat, zoo zijn collega van Roeselare, een
gustig onthaal aan die vraag deed, hij er geen bezwaar zou in vinden, mijn
verzoek in te willigen.
Zou de klas, zoohaast ik mag komen, niet kunnen voortgaan binst
gansch den tijd van den oorlog? Dit is eene enkele vraag. Schik alles ten
beste mogelijk. Ik ben gansch ter uwer beschikking.
Geheel aan U.
(getekend Compernolle)

Meenen, den 10 Juli 1915
Heer Oords-Bevelhebben,
Ingevolge het hier nevensgaande verzoekschrift, bidt ik de
ondergeteekende, Aloïs Compernolle, gediplomeerd onderwijzer, Koninklijke
Straat, 49, t/s, en die sedert jaren zijn ambt uitoefent, in de Wereldlijke
School van Roeselare, Ued. eerbiediglijk en dringend, hem de toelating te
willen geven, om gansch den tijd van den oorlog te mogen "verblijven" in de
stad Roeselare, ten einde aan het verlangen van den heer Benoot,
Bestuurder dier school te kunnen voldoen.
Deze school is nu sinds maanden open, en, mijne aanwezigheid,
aangezien het groot getal leerlingen, is er hoogst noodzakelijk.
Het zou hem volstrekt onmogelijk zijn - zooals hij in vredestijd deed - alle
dagen of alle weken heen en weer te gaan. Hij had dan een "abonnement"
op den ijzerweg en kwam alle dagen naar huis.
In de hoop, Heer Oords-Bevelhebber, dat zijne vraag een gunstig onthaal
geniete, biedt hij Ued. de verzekering aan zijner hoogachting.
De onderwijzer
(getekend Compernolle)
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Dinsdag, 13den Juli 1915
Roulers, Roeselare, 13den Juli 1915
268sten dag - Dezen morgen vroeg geen geschut. Helder en stil weder. Ik
hoor een vlieger.
8½ uren, een kanon komt van het front. Mr Albert Vermeulen komt de
school bezoeken en stelt het groot verlof vast van 1sten tot 15den Augustus met
één dag verlof den maandag der Roeselaarsche Kermis.
Om 15 uren trekt een wagen voorbij waarop gewonden lagen en zaten.
Ik moet de aanvraag en den brief voor Mr Compernolle gereed houden om
met de eerste gelegenheid mede te geven aan een persoon die naar Meenen
gaat. Hierbij den brief.
Van 9 uren af hoor ik nu en dan een kanonschot, in de verte, tot 20 uren.
22 uren - Kanongeschut. De verluchting der electrieke weerkaatsers is
waarlijk prachtig. Jammer dat ze tot zoo een slecht doeleinde moeten dienen.
Mr H.Poppe komt van geheel den dag naar school niet.

Vriend Aloïs,
Ik ben tevreden nieuws van U ontvangen te hebben.
Tot nadere toelichting moet ge weten dat op 23sten Juni l.l. ik bezoek
kreeg van Karl Richter uit Nurenberg, leeraar en voordrachtgever of sermoen
houder voor protestanten.
Na het bezoek der school verklaarde hij dat de inrichting zijne sympathie
gewonnen had en hij beloofde voetstappen aan te wenden bij den Majoor en
Oords-Bevelhebber Prasse, hier ter stede om u naar Roeselare te laten
komen.
Des anderendaags kwam hij terug en zegde: Ziehier wat Majoor Prasse
mij gezegd heeft: Gij moet eene aanvraag sturen aan den heer OordsBevelhebber van Meenen. Mr Compernolle zal hetzelfde doen en beide
stukken naar den heer Oords-Bevelhebber naar Meenen dragen, die na zijn
advies gegeven te hebben de stukken naar Majoor Prasse zal zenden, die
zonder twijfel een voordeelig advies zal geven en dan de stukken naar Thielt
zal zenden.
Wees dus zoo goed Aloïs, nog eene aanvraag op te maken en ze dan,
met de mijne naar den heer Oords-Bevelhebber te dragen en ze aan hem
eigenhandig te overhandigen. Zeg hem wat Karl Richter mij gezegd heeft.
Het spreekt van zelf dat wij school zullen houden zoolang de oorlog
duurt en het mogelijk zal zijn. Daarover meer mondelings.
Hopende dat het ditmaal lukken zal bied ik u mijne innigste groeten aan.
[get. Em.Benoot]
P.S. Laat mij bij gelegenheid weten welk gevolg er aan onze aanvraag te
Meenen gegeven word. [Emiel]

Woensdag, 14den Juli 1915
269sten dag - Stillen nacht. Met 6½ uren begint het kanon geweldig en
aanhoudend te donderen. 11 u. een auto komt in stad met gewonden. Dezen
namiddag komen 5 kanonnen van het front en een wagen met kleederen en
een met geweren. Om 17 uren trekken de munitie wagens de kookketels en de
wagen met bedderijen, stoelen en tafels, naaimachienen enz trekken voorbij
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die naar alle waarschijnlijkheid tot de batterij der 5 kanonnen behoort, die
reeds voorbij kwam. Bijgevolg nog altijd vermindering van volk en geschut.
Maandag l.l. zijn het grootste getal bakkers met ovens en al vertrokken naar
het Russich front.
Om 18 uren komt een auto van het roode kruis met gewonden in stad.
Geheel den dag schoon weder. 18½ u begint het goed te regenen tot den
avond. In den namiddag hevig geschut dat de ruiten daveren. Mr Poppe komt
geheel den dag niet.
22 uren - Geschut en electrieke stralen. Regen.
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Donderdag, 15 Juli 1915

Année scolaire 1915 – 1916
17den Augustus 1915 - Eerste schooldag van het schooljaar. 58 l.l. - 30 in de
hoogste klas en 28 in de tweede klas gehouden door H.Poppe.
16de September 1915 - De l.l. der 2de klas verlaten den gang van het huis en
gaan naar de laagste klas die gereinigd werd. De klas werd 6 maanden in
den gang gehouden.
22sten September 1915 - Aankomst van Mr Al.Compernolle - 3 klassen. 63
l.l. - Hoogste klas 19 + Middelste 25 + laagste 19.
21sten November 1915 - William Vanmoerbeke geeft les van engelsch voor
de eerste maal en zal die lessen de volgende zondagen voortzetten. De
l.l. der hoogste klas wonen die les bij.
6den december 1915 - Het Sint Niklaasfeest wordt gevierd (zie programma)
6den Januari 1916 - Adres om eene toelaag te verkrijgen voor de school.
31sten Januari 1916 - Alb.Vermeulen doet de presvijs van het bord
vermaken
14den Februari 1916 - H.Poppe wordt door de Duitschers aangehouden.
Robert Boutera doet de klas. Vervolgens doet W.Vanmoerbeke den
24sten Februari de klas.
22 Februari 1916 - Ik zend een smeekschrift naar den Hertog Albrecht van
Wurtenberg te Thielt voor vermindering van straf voor Poppe te vragen.
26sten Februari 1916 - Lucien Van Moerbeke wordt aangehouden omdat hij
eenen plakbrief afgerukt heeft. Ik moet des anderendaags, zondag, voor
den commandant Prasser verschijnen met den Principaal van het
collegie. Indien nog zulk een feit gebeurt zullen wij verantwoordelijk zijn
en naar Duitschland gezonden worden. Ik stel een reglement op dat den
maandag aan de l.l. afgekondigd wordt en wekelijk zal herinnerd
worden. Elke onderwijzer houdt een schrijfboek waar wekelijks
opgeschreven wordt, wat er gedaan wordt om het reglement te
handhaven.
29sten Maart 1916 - Lessen van snelschrift en machienenschrift hernomen.
Bouteca Roland en Fritz Vandercruysen gelasten er zich mede. Van
morgen af geef ik wekelijks eene les van koophandel. W.Vanmoerbeke
volgt de les van snelschrift en Maurice Cauwelier de lessen van
Géometrie.
17den April 1916 - De l.l. ondersteunen één hunner makkers. Zie klasboek.
26 April 1916 - H.Poppe wordt met den avond in vrijheid gesteld, die den
1sten Mei zijnen dienst herneemt.
30 Mei 1916 - De engelsche lessen worden den zondag in de school niet
meer gegeven.
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270sten dag - Geheel den nacht geschut en dezen morgen vroeg ook. In
den namiddag zijn er vier wagens, met gewonden de stad binnengetrokken en
een wagen met kleederen. Dezen namiddag drie wagens en eenige te voet,
gekwetsten, zijn naar stad gekomen. Geheel den dag dreigt het te regenen.
Geheel den dag wordt er fel geschoten. Om 18½ uren vliegt er een vlieger der
Bondgenooten over de stad. Hilaire Poppe is vandaag naar school niet
gekomen 22 uren - Nog altijd geschut. Lichtstralen.
Ik ben op zoek geweest om mijn schrijven aan den Oords-Bevelhebber en
aan Aloïs te Meenen te krijgen. Vandenbussche Jules, die in het "Paradijs",
Ooststraat, helpt bestellen heeft er zich mede belast om den brief aan den
"vertaler" - taalsman - bij de Kommandatuur te overhandigen om den brief te
doen teekenen. Immers geene brieven mogen verzonden worden zonder de
stempel te dragen van de Komandatuur.

Vrijdag, 16den Juli 1915
271sten dag - Stillen nacht. Geheel den dag hevig geschut langs Moorslede.
Schoon weder tot 18 uren, dan begint het dan te regenen. Een tram met
versche soldaten trekken naar het front - Geene gewonden komen af.
Sedert eenige weken zijn er muizen in het huis. Men nam eene kat in huis,
zonder hulp, dan legde men vergif en ééne werd gedood. Doch de andere aten
de roode graantjes op en wisten er niet van. De muizen hielden zich tusschen
plafond en plancher. De onderste spleten der deuren werden dicht gemaakt.
Maar dan kwamen zij onder de plinten uit. Deze laatsten werden ook dicht
gemaakt zoodanig dat zij nu nergens meer uit hun gevang konden.
22 uren - Het regent nog en men schiet geweldig. Mr Hil.Poppe komt van
geheel den dag niet.

Zaterdag, 17den Juli 1915
272sten dag - De nacht was zeer bewogen, om middernacht en 2 uren
werd ik wakker. Telkens hoorde ik de wind huilen, de regen plassen en ginds
aan het front in den donkeren nacht hevig geschut donderen. Daar lagen er te
sterven en andere te kermen van de pijn! Wat schrikkelijken toestand!
Dezen morgen verneem ik het overlijden van Soenen Florimond en van
Carette Cyriel, oud-leerling onzer school. Vandenbunder heeft de dood van
Cyriel vernomen van een heer die bij Mr De Laere in Holland is geweest.
Vandenbunder heeft het op zijne beurt mij laten weten.
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Dezen nacht heb ik de muizen niet gehoord. Na weken er oorlog tegen
gevoerd te hebben zijn ze ingesloten en dus onschadelijk gemaakt. Mocht de
andere oorlog ook zoo welhaast eindigen!
In den voormiddag komt een kanon en auto met gewonden van het front.
In den namiddag nog een kanon en een auto met gewonden komen van het
front. Om 19 u trekken een kookketel en 2 trams met soldaten al zingend naar
het front. Geheel den dag kanon geschut en regenachtig weder met veel wind.
- Hill. Poppe komt geheel den dag niet.
22 u - Geen geschut.Geene lichtstralen.

275sten dag - Dezen morgen vroeg voortzetting van het geschut van dezen
nacht. Om 7 uren komt een kanon en een auto, met gewonden van het front.
Om 8u15 een wagen met geweren rijdt de stad binnen. Om 11 uren komt een
auto van het Rood Kruis met gekwetsten van het slagveld. Mr. Hil. Poppe komt
van geheel den dag niet. Geheel den dag hevig geschut langs Moorslede en ook
meer westwaarts. De ruiten daveren in de ramen.
20 uren - Het gevecht duurt nog altijd. Weinige lichtstralen.

Zondag, 18den Juli 1915

Woensdag, 21sten Juli 1915

273sten dag - Om kwart vóór één uur geen geschut; maar geheel de lengte
van het front van boven de linde nevens de Arme Klaren tot verre ten W. langs
Langemark was prachtig verlicht door de electrieke weerkaatsers die al met
eens de hemel in lichte laai zetten om aanstonds te verdwijnen en dan weder
te verschijnen!
Om 8 u komt er eene gebroken mitrailleuse van het front en om 10 uren
trekt een kanon den Dixmuidschen steenweg op. Men zegt dat 3 treins vol
soldaten langs de lijn Roeselare-Ieperen dezen namiddag, gereden zijn om naar
den "Keiberg" te gaan. Die berg ligt tusschen Moorsleede en Zonnebeke.
Geheel den dag weinig geschut. Het weder is wederom goed geworden en
de vliegers doorkruisten de lucht.
22 uren - Geen geschut. Geene lichtstralen

276sten dag - Geene school: inhuldiging van Leopold 1 ten jare 1831 als
Koning der Belgen. Gedurende den nacht hoort men, in de verte, het kanon
rommelen. Men zegt dat er veel geschoten werd in de richting van Kortemark.
Dezen morgen vroeg hoor ik niet schieten. Om 7½ uren komt een kanon op een
wagen geladen gevolgd van een auto van het Rood Kruis met gewonden van
het front. Geheel den dag goed weder. Vliegers in de lucht. Geheel den dag een
weinig geschut in de verte langs Moorslede en meer ten W van dit dorp. Met
den avond vermeerdert het kanongeschut.
22 uren - Het geschut is vermindert. Eenige lichtstralen.
In de Gazet van Brussel van Woensdag 21 Juli vindt ik de hierbij gaande
brief van Louis Franck, uit Antwerpen (zie groot album).

Maandag, 19den Juli 1915

Donderdag, 22sten Juli 1915

274sten dag - Een kwart vóór 1 ure volgden de lichtstralen zich elkander
op, op geheel de lengte van het front. Dezen morgen vroeg beschieting van
vliegers. Nu en dan een kanonschot in de verte. Een kanon komt van het front.
Om 19u15m begint het kanon langs Moorslede geweldig en aanhoudend te
donderen dat de ruiten in de ramen ruttelen.
Mr H.Poppe komt van geheel den dag niet. Jules Vandenbussche zegt mij
dat hij brieven aan den vertaler gegeven heeft en dat deze laatste ze naar
Meenen heeft doen verzenden.
22 uren - Het geschut bleef hevig tot 21 uren dan verflauwdet het. Geheel
den nacht duurde het voort met hevige en aanhoudende lichtstralen.

277sten dag - Om 1½ uren was nogmaals de hemel op geheel de lengte
van het slagveld bij tusschenpozen verlicht. Nu en dan bromde het kanon in de
verte. Om 7½ uren komen 4 kanonnen van het front. In de namiddag komt er
auto's met gewonden af.
Mr. Hil.Poppe komt naar school niet. Geheel den dag overtrokken lucht en
in den namiddag regen die vermeerdert met den avond. Geheel den dag
geschut maar vooral lang Moorslede om 21 uren. Men verhaalt in stad dat de
twee grootste bankhuizen van Duitschland hunnen boeken neergelegd hebben.
Zoo zal men misschien eerder ten einde de marken zijn dan ten einde de
mannen.

Dinsdag, 20sten Juli 1915

Vandaag dag op dag 9 maanden dat de Duitschers de stad innamen. Van
vandaag doen zij opnieuw een aanval tegen Ieperen.
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Vrijdag, 23sten Juli 1915
278sten dag - Ik word wakker om 2 uren: het regent; 't is pik donker; geene
lichtstralen; bij poozen hoor ik het kanon in de verte. Om 10½ uren begint het
te regenen tot 11½ uren. Een kanon komt van het front. In den namiddag
dondervlaag die maar 10 minuten duurt. Mr. Hil.Poppe komt van geheel den
dag niet. Om 16 uren trekt een groote wagen met 2 paarden bespannen en dat
tot boven de kasse vol lag met kleederen van soldaten, botten enz. In den
namiddag nog regen met wind. Geheel den dag flauw geschut, met 18 uren
wordt het heviger in de richting Moorslede en duurde tot 20½ uren. De
kolonne 83 van transport waarvan de Schreibstube rechtover het huis is, kwam
gisteren terug van het front. De officier had de broek gescheurd en was licht
gewond van een shrapnell.

Zaterdag, 24sten Juli 1915
279sten dag - Om 3 uren hoorde ik nog al hevig schieten. Om 7½ trekken 4
kanonnen met munitiewagens en soldaten den Dixmuidschen steenweg op.
Afwisseling van vlaagschens en zonneschijn. Gedurende den dag weinig
geschut. Mr. Hil.Poppe komt geheel den dag niet.
22 uren - Geen geschut. Geene lichtstralen.

gewonden naartoe te voeren. Geheel den dag aanhoudend geschut langs
Moorslede.
22 uren - Geschut; geene lichtstralen.

Dinsdag, 27sten Juli 1915
282sten dag - Stillen nacht. Met den morgen vroeg begint het grof geschut.
Men zegt dat verleden nacht 12 kanonnen met munitiewagens en soldaten den
Dixmuidschen steenweg opgetrokken zijn. 't Zijn ongetwijfeld deze die ik om 18
uren, aan de statie zijnde, heb zien inkomen met den trein. Om 17 uren komt
men plaats vragen om eene "Schreibstube" in te richten; maar als zij de banken
zagen staan kon ik ze gemakkelijk buiten krijgen.
Het geschut is sedert dezen morgen niet opgehouden; maar om 19 uren
werd het zoo hevig dat de ruiten in de ramen daverden. 150 groene jagers
trekken naar het front. Het grof geschut duurt voort. Mr. HIL.Poppe komt van
geheel den dag niet.
22 uren - Geschut, geene lichtstralen gezien.

Woensdag, 28sten Juli 1915

280sten dag - Stillen nacht: om 2 uren en 4 uren hoor ik geen geschut en
zie geen lichtstralen. Dezen morgen vroeg geen geschut. Met de middag eene
dondervlaag met stortregen en hagel. In den voornoen geen geschut. Met
tegen den avond doorkruizen de vliegers de lucht. Een kanon is het front
opgetrokken. 20 uren - Geen geschut. Geene lichtstralen.

283sten dag - Om 1 ure en 4 uren hoor ik grof geschut van gisteren. Om 6
uren komt er een gebroken kanon van het front: de voorste plaat is stuk
geschoten. Om 11 uren komt nog een kanon van het front.
Mr. Hil.Poppe komt van geheel den dag niet; men komt van den bank van
Mr De Laere vragen hoe lang H.Poppe reeds naar school niet komt. Een auto
van het Rood Kruis komt met gewonden naar stad. Geheel den dag
kanongeschut langs Moorslede, maar vooral te beginnen met 18½ uren tot 20½
u. Om 18 u. komt nog een gebroken kanon van het front.
22 u - Geschut en lichtstralen.

Maandag, 26sten Juli 1915

Donderdag, 29sten Juli 1915

281sten dag - Stillen nacht. Om 7 uren schiet het kanon aanhoudend in de
richting van Moorslede. Een kanon komt van het front. Mr Vermeulen Alb.
bezoekt de school om 15 uren. 2 auto's van het roode kruis komen de stad
binnen en een kanon trekt den Dixmuidschen steenweg op. Mr. Hil. Poppe
komt van geheel den dag niet. Bij die aanhoudende afwezigheid doet Robert
Bouteca de klas van H.Poppe.
Ik heb gezien dat men van aan den Zalm, hoek der markt en van aan den
Grooten Café, Noordstraat den tram verlengt tot aan het Seminarie om er de

284sten dag - Om 1 ure geschut en lichtstralen. Geheel den dag weinig
geschut. In den namiddag komen van het front 2 kanonnen en 3 auto's met
gewonden. Een paard valt vóór de poort van de school en breekt zijnen poot.
Het was in het rijtuig van Duitsche officiers gespannen.
Heden ontvang ik eerst den brief van Mr. Compernolle met den voerman
De Gryse-Smets mede gegeven. 't Is dezelfde brief welke Em.Loosfeld mede
gebracht had. Zie: maandag, 12 Juli l.l.. Mr Poppe komt van geheel den dag
niet.
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Zondag, 25sten Juli 1915

22 uren - Geschut en lichtstralen.

Geheel den dag geschut langs Moorslede; maar vooral werd het zeer hevig
van 18½ uren. Nu is het 21 uren en het kanon rommelt geweldig en de ruiten
daveren aanhoudend. Om 22 u nog geschut, doch min hevig, en aanhoudende
lichtstralen.

Vrijdag, 30sten Juli 1915
285sten dag - De nacht liep rustig af. Dezen morgen om 5½ uren
doorkruischen de vliegers de lucht. Geschut op de vliegers der Bondgenooten.
Om 8½ u. komt een kanon van 't front en begraaft men Duitsche soldaten. Om
9½ u. komt men plaats vragen om soldaten in het huis te plaatsen, doch als ze
de l.l. zien zitten in den gang, vertrekken zij. Een auto komt met gewonden van
het front. Ik ontvang van Mr Cuvelier de maand Juli en overhandig hem het
totaal der gelden ontvangen voor het schoolgerief, volgens ontvangsbewijs
hiernevens. Het zegt mij dat Mr De Laere vernomen had dat ik zeer gevaarlijk
ziek was.
In den namiddag komen er 8 auto's van het front en men begraaft een
generaal en een officier om 16 uren. Ik hoor ze schieten op zijn graf en het
muziek spelen. Mr H.Poppe komt van geheel den dag niet. Den ganschen dag
geschut dat om 17 u tot 18½ u zeer hevig is: de ruiten daveren. Om 17 uren
komt eene automobile die die een wagentje met 2 gewonden voortrekt.
22 uren - Geschut en electrieke stralen.

Reçu de Monsieur Benoot la somme de quarante deux francs quatorze
centimes (Effets classiques) 42frs14.
Roulers le 30 juillet 1915.

Zondag, 1sten Augustus 1915
287sten dag - Geheel den nacht geschut, maar vooral om 3½ uren tot 4½
uren, dat het kanon geweldig dreunde in de richting van Moorslede zoodanig
dat de ruiten daverden. Om 4 uren beschoot men een vlieger der
Bondgenooten. Te beginnen met 8 uren trokken er voortdurend soldaten
voorbij met bloemen en kronen om ermede de graven der gesneuvelde
soldaten te versieren. Om 9½ uren hoor ik het muziek op het kerkhof spelen;
dan twee salven schieten en het Engelsch: God save the King spelen. (1) Om
10u45m komen allen van het kerkhof terug. In den namiddag een auto met
gewonden. Geheel den dag geschut, doch zoo hevig en aanhoudend niet als
gisteren. De ruiten daverden. Vergadering der oud-leerlingen.
22 uren - Geschut en lichtstralen.
(1) Ik verneem dat het nationaal lied van Pruisen hetzelfde is als dat van
Engeland. 't Is dus niet ter eere van Engelands gesneuvelden en daar
begraven dat men speelde.

Maandag, 2den Augustus 1915
(get. Cuvelier)

Zaterdag, 31sten Juli 1915
286sten dag - Geheel den nacht hevig geschut, ik kom er van wakker om 3
uren, de ruiten rinkelen. Dezen morgen trekken eenige benden troepen naar
het front; doch die kwamen om 8½ en 9½ uren terug. In den voormiddag een
auto van het roode kruis met gewonden en dezen namiddag ook. De politie
komt zeggen dat de straat moet gevaagd worden vóór 8 uren en indien ze vuil
is morgen nog eens, op boete van 50 mark. Elke soldaat krijgt een flesch wijn,
omdat men morgen het gedenkteeken inhuldigt dat op kosten der stad voor de
Duitsche gesneuvelden opgericht werd. Mr H.Poppe is vandaag niet gekomen.
Dat is 3 weken dat hij afwezig is en gedurende dien tijd zorgde Robert Bouteca
voor de l.l. der tweede klas. Vandaag begint het groot verlof dat duurt tot den
15den Augustus.
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288sten dag - Geheel den nacht geschut, vooral met den vroegen morgen.
4 kisten naar het kerkhof gevoerd met muziek aan het hoofd. 2 beschadigde
Duitsche vliegtoestellen naar stad gebracht. Ik ontvang hierbijgaanden brief
(gedeeltelijk in 't Duitsch) waarbij het verboden wordt vaderlandslievende
liederen in de scholen te zingen. (Zie groot album)
6 mitrailleuzen komen van het front. Schoon weder, in den namiddag eene
dondervlaag. Een auto met gewonden komen van het front. Geheel den dag
geschut; maar vooral om 18 u.
21 uren - Dondervlaag. - 22 uren - Geschut en lichtstralen.

Dinsdag, 3den Augustus 1915
289sten dag - Geheel den nacht geschut vooral om 2½ uren en 4 uren. Een
kanon komt van het front om 5½ uren en een auto van het roode kruis met
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gewonden om 6 uren. Mr De Grijse Léon en zijn zoontje Fernand brengen mij
een bezoek. Een wagen waarvan de grond vol geweren ligt komt van het front.
11 uren: een kanon komt van het slagveld en een auto met gewonden. Om
15 uren een wagen met oude kleederen, botten enz. der soldaten. Geheel den
dag overtrokken lucht en van tijd tot tijd regen. Geheel den dag geschut.
22 uren - Het regent. Weinig geschut en eenige lichtstralen.

Woensdag, 4den Augustus 1915
290sten dag - Om 2 uren was alles stil; alleenlijk hoor ik de trams die
voorbij reden. Men begraaft gestorven soldaten: ik hoor het muziek op 't
kerkhof spelen. Het heeft een goed gedeelte van den nacht geregend en het
regent nog. De gansche hemel is bewolkt. Een auto met gewonden komt van
het front. Om 17 u trekt een kanon het front op. Mr Léon De Grijse als gevolg
van het gesprek dat ik gisteren met hem had, betreffende Compernolle, zend
vandaag zijn bediende om te zeggen, dat de Rechter, die zijn huis bewoont,
gezegd heeft dat ik eene aanvraag aan den Armée Ober-Commando van Thielt
moet sturen. Daar al de vorige brieven geen gevolg hadden kreeg ik het
gedacht mijne aanvraag, door de Schreibstube R.F.K. N°83 in het Duitsch te
laten schrijven hetgeen ik gemakkelijk bekom.
Geheel den dag slap geschut. In den namiddag betert het weder.
22 u - Weinig geschut; geene lichtstralen.

Donderdag, 5den Augustus 1915
291sten dag - Om 2½ uren geweldig geschut tot 3½. Ik zie geene
lichtstralen. Om 8 uren wordt de brief voor den Arméé-Ober-Commando te
Thielt aan de Komandatur van Roeselaere overhandigd. Men zegt dat hij nog
dezen morgen naar Thielt zal verzonden worden. Gewonden komen in drie
auto's van het slagveld om 10½ uren. 4 kanonnen komen er ook van. Om 16½
uren beginnen de klokken te luiden omdat de Duitschers-Oostenrijkers
Varsovie binnen gegaan zijn, dat de Russen ontruimd hadden. 't Is de 2de maal
dat de klokken luiden sedert de Duitschers hier zijn en telkens om de Russen
(Men luid dit maal slechts met ééne klok in plaats van drie).
22 uren - Geschut en lichtstralen op de gansche lengte van het slagveld.

Vrijdag, 6den Augustus 1915

muziek spelen op 't kerkhof en zooals naar gewoonte speelt men eene lustige
marsch bij het terug in stad komen. Dezen morgen dondert het kanon
aanhoudend in de richting van Moorslede en dat niet tegenstaande de regen.
Een kanon en een auto met gewonden komt van het front. Dezen namiddag
komt nog een kanon en een auto met gewonden van het front. 't Is te zeggen
van den Dixmuidschen steenweg of de Groene straat. Tegen den avond komen
nog twee auto's met gewonden.
22 u - Lichtstralen en geen geschut, alhoewel het kanon geheel den dag
aanhoudend bulderde; maar vooral om 18½ uren tot 19½ uren.

Zaterdag, 7den Augustus 1915
293sten dag - Om middernacht komen door de straat twee auto's met
gewonden. Om 2½ word ik wakker door het geschut dat duurt tot 4 uren.
Soldaten trekken op naar het front om 5½ en 6 uren met de trams; men zegt
dat het regiment 203 is en dat 235 in stad ligt. 't Zijn regimenten die hier reeds
geweest zijn. Ze trekken naar Dixmuide, zoo 't schijnt om de Belgen te verjagen
en zoo langs de zee Duinkerke te bereiken. Er wordt veel gereden: wagens van
alle soort, zelfs een wagentje met een smidsvuur erop en getrokken door een
ezelken. Allen gaan den Dixmuidschen steenweg op. Twee auto's met
gewonden komen in stad. Met den middag begint het kanon weder te
rommelen langs Moorslede. Om 16 uren wordt dat gerommel zoo hevig dat de
ruiten daveren. Het duurt even geweldig tot 17½ uren niet tegenstaande de
regen. Er komen 2 auto's met gewonden naar stad. Om 20 uren trekken 3
trams met soldaten die zingend den Dixmuidschen steenweg opgevoerd
werden. Nu moeten zij er nog eens erdoor. 't Is te hoopen dat zij zullen varen
als de vorige malen! - 22 u - Slap geschut en lichtstralen.

Zondag, 8sten Augustus 1915
294sten dag - Met middernacht komen 4 auto's elkander volgende met
gewonden naar stad. 80 mannen trekken nog het slagveld op terwijl 240
terugkeert om te rusten. Dezen namiddag komen 2 auto's van het roode kruis
met gewonden naar stad en een kanon die ook afkomt. Geheel den dag
aanhoudend geschut maar vooral van 18 tot 19 uren waarop het zekerlijk
stormloop was in de richting West-Roozebeke.
22 uren - Lichtstralen over het geheele front. Nu en dan laat het kanon zich
hooren.

292sten dag - Om 2½ u tot 4 uren wordt het geschut zoo hevig dat ik er
wakker van word. Dezen morgen begraaft men nog soldaten: ik hoor het
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Maandag, 9den Augustus
295sten dag - Om twee uren werd ik gewekt door het geweldig geschut:
een stormloop had ongetwijfeld plaats in de richting Moorslede. De
ontploffingen der schrapnells waren hoorverdoovend en duurde tot 3½ uren.
Dezen morgen schoot men nog met het kanon in die richting tot 9 uren. Men
brengt gewonden met één auto naar stad. Met één ure begint het kanon in de
richting West-Rozebeke te donderen. 4 kanonnen komen van den
Dixmuidschen steenweg.
De muizen zijn uit het huis; maar gisteren avond zag ik de muizen uit het
koolkot komen. Dezen morgen heb ik al de reten van het koolkot dicht gemaakt
om ze van den koer te houden en ze te beletten den muur op te klimmen om
langs den roozelaar de zolder der klas te bereiken.
In den namiddag komen twee trams en 4 tracteurs met gewonden alsook
een kanon in stad. In de statie zijn de soldaten vervangen door Duitsche
burgers. Geheel den dag schoon weder.
22 uren - Het regent. Lichtstralen. Geen geschut.

Dinsdag, 10den Augustus 1915

komen nog 2 auto's met gekwetsten. Geheel den dag schoon weder en
geschut, doch verre langs het Z-W. en W. Met den avond daverden de ruiten.
De slagen volgden elkander maar langzaam op.
Robert Bauteca brengt mij een afschrift van eene proklamatie aan het Volk
en soldaten door onzen Koning. Zie hierbij gevoegd stuk (1).
22 uren- Noch geschut,noch lichtstralen.
(1) . Na lezing van het stuk betwijfel ik zijne echtheid; daarom zal ik
wachten tot zijn echtheid bewezen is van het hierbij te voegen.

Donderdag, 12den Augustus 1915
298sten dag - Stillen nacht; om 1 ure zie ik de lichtstralen. Dezen morgen
komen 2 kanonnen en 5 auto's van het slagveld. In den namiddag komen een
tachtigtal ruiters met lansen van den Dixmuidschen steenweg af en een auto
met gewonden. De ruiters deden ongetwijfeld eene wandeling. Ik vernam, toen
ik uitging, dat er eene revue gehouden werd, door eenen generaal op de markt
en dat het paardevolk er deel aan genomen had alsook eenige kolonnen voor
vervoer van munitien. Vandaag heb ik het Duitsche kerkhof gaan bezien en de
zuil met vierkante basis ten koste der stad opgericht.
22 uren - Lichtstralen en geweergeschut achter de Arme Klaren. Geheel
den dag weinig geschut.
Betaald 1fr25 voor het vermaken der pomp van de speelplaats.

296sten dag - Stillen nacht. Om 1 uren een tram met 32 wagens komen
met gewonden naar stad, gevolgd van een auto van het roode kruis. Dezen
morgen grooten mist. Men zegt dat de Duitschers aan Peleken en het Hooge
groote verliezen ondergingen en terug geslagen werden. Om 9 uren begraving
van Duitsche soldaten, met muziek. Dezen namiddag komt een gebroken kanon
en auto's met gewonden, van het front. Om 16 ure eene dondervlaag.
Wanneer de mist opgetrokken was, begon het kanon te donderen doch
geheel slap; met den avond verdapperde het geschut. – Men zegt dat de
Bondgenooten gisteren om 17 ½ , eene bomn geworpen hebben op een trein
tusschen Torhout en Lichtervelde en dat 2 wagons vernietigd werden. (Niet
waar bevonden)
22 uren - Geen geschut. Lichtstralen op de geheele lengte van het front.
22u45m - Een richtbare luchtbal trekt boven het huis in de richting van het
N. Ik zie de twee electrieke weerkaatsers.

299sten dag - Stillen nacht. Dezen morgen komt er een auto met
gewonden van het front. In den namiddag komen nog 2 auto's met gewonden
van het front. Geheel den dag gematig geschut, doch met 16 u. dondert het
grof geschut dat de ruiten doet daveren. Zulks duurt tot 17 uren en dan volgde
een gezapiger schieten. Geheel den dag overtrokken lucht en met den avond
een weinig regen.
22 uren - Geen geschut en geene lichtstralen.

Woensdag, 11 den Augustus 1915

Zaterdag, 14den Augustus 1915

297sten dag - Dezen nacht komt er een tram en een auto met gewonden
naar stad. Men hoorde het geklaag der gekwetsten die op den tram lagen.
Dezen morgen om 9 uren begraaft men soldaten: het muziek speelt. Om 10 u.
trekt een kanon de markt op en een auto met gewonden. In den namiddag

300sten dag - Met middernacht hoorde ik in de verte het geschut langs
Moorslede en lichtstralen. In den voormiddag worden eenige vliegers
beschoten. Geheel den dag zeer flauw geschut dat vermeerderde met 16 uren.
Schoon weder.
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Vrijdag, 13den Augustus 1915

22 uren - Geene lichtstralen, geen geschut.

22 uren - lichtstralen. Geen geschut.

Zondag 15den Augustus
301sten dag - Om drie uren zeer hevig geschut in de richting van
Moorslede. Dezen morgen hoor ik nog geschut in de verte. De Schreibstube
N°83 van rechtover de deur vertrekt naar de Kalve, zegt men, voor 14 dagen en
keert dan terug. Een kanon komt om 8 uren van het front en wat later een
tracteur die een wagen van het Rood Kruis voort trekt en gewonden naar stad
brengt. Om 11 ure eene dondervlaag en om 16 uren nog eene telkens met
stortregen. Geheel den dag geschut dat vermeerderde in hevigheid met den
avond.
22 u - Weinig geschut; prachtige lichtstralen over het gansche front. De
bliksem verlichtte ook den hemel.
Het groot verlof is ten einde: gedurende 14 dagen heb ik de drie eerste
boeken van Astronomie populaire van Cam. Flammarion met veel genoegen
gelezen.

Eerste schooldag van het schooljaar 1915-1916.
Hoogste klas 30.
Laagste klas 28.
Totaal 58 leerlingen. Na het groot verlof.

Woensdag 18den Augustus 1915
304den dag - Stillen nacht en stillen morgen. 2 auto's zijn met gewonden,
in den vroegen morgen naar stad gekomen. 2 auto's komen met gewonden
naar stad. Dezen namiddag komen 2 auto's met gekwetsten en 1 gebroken
kanon naar stad. Een wagen geladen met kisten trekt den Dixmuidschen
steenweg op. De aardewerkers hebben dezen morgen moeten terugkeeren.
Geheel den dag geen ander geschut gehoord dan het schieten naar de vliegers.
Geheel den dag schoon weder. - Na 16 uren 3 auto's met gewonden en een
gebroken kanon komen in stad. 4 kanonnen trekken naar het front.
22 uren - Lichtstralen. Geen geschut.

Maandag, 16den Augustus 1915
Donderdag, 19den Augustus 1915
302den dag - De nacht liep stil af. Dezen morgen regen en om 9 ure eene
dondervlaag. Eene mitailleuse komt van het front. De school herneemt (1) Mr
Hil. Poppe komt terug. De peren zijn goed gelukt: elke leerling krijgt ééne peer.
Met 10 ure zijn van 't slagveld, in de straat voorbij getrokken 270 man, 2
kanonnen en 3 mitrailleusen. Dezen namiddag rijdt eene mitrailleuse voorbij de
markt optrekkende. Geheel den dag geschut in de verte. In den voormiddag
regen; den namiddag schoon weder.
22 uren - Geen geschut; geene lichtstralen; het weerlicht.
(1) Na het groot verlof dat den 31 Juli 1915 begonnen was.

305den dag - Den nacht en den morgen stil. Om 9½ uren komen 6
gebroken kanons met munitiewagen van het front. In den namiddag eene
voorname beweging van soldaten: duizenden komen van het front en
duizenden trekken er naartoe. 6 Mitrailleuse komen van den Dixmuidschen
steenweg.
22 uren - Geen geschut en geene lichtstralen.
't Is de derde dag dat er niet geschoten wordt. Men zegt dat de gewonden
voortkomen van het ontruimen van de lazaretten langs het front gemaakt. (1) 10 maanden dat Roeselare in de handen van den vijand is!!.
(1) Men zegt ook dat men te Kortemark een hevig en aanhoudend geschut
gehoord heeft.

Dinsdag, 17den Augustus 1915
303sten dag - Stillen nacht en morgen. Een kanon komt om 8 ure van het
slagveld en korten tijd daarna volgt een auto met gewonden. Mr Poppe H. komt
in den voormiddag niet ter school. Dezen namiddag komen 3 auto's van het
roode kruis met gewonden. Geheel den dag schoon weder en geen geschut
gehoord den ganschen dag, uitgezondert het schieten naar de vliegers der
Bondgenooten. Het gevecht moet verre ten W. plaats hebben. Gisteren en
eergisteren hoorde ik treinen op de lijn Roeselare-Ieperen rijden.

306den dag - Stillen nacht. Met middernacht lichtstralen boven het front.
Om 11 uren komt een kanon van den Dixmuidschen steenweg. Om 18u15
luiden voor de 3de maal de klokken der 3 kerken omdat Nowo-Georgiewsk
Rusland gevallen is. 3 Auto's zijn met gewonden naar stad gekomen. Dezen
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Vrijdag, 20sten Augustus 1915

morgen is men begonnen met een weinig te schieten; dat ging zoo voort tot
met den avond; dan verdapperde het geschut.
22 uren - Lichtstralen, weinig geschut. Ik hoor een trein op de lijn
Roeselare-Ieperen.
Om 20u45m zag ik de vuurpijlen die men afschoot op het vliegplein achter
het kasteel van Rumbeke ter gelegenheid van den val van Nowo-Georgiewsk.

Zaterdag, 21sten Augustus 1915
307den dag - Gedurende den nacht eenig geschut en lichtstralen. Dezen
morgen komen twee kanonnen, gebroken van het front; om 11½ nog één. Om
12 u. komen 2 auto's met gewonden naar stad. Geheel den dag geschut in de
verte. Den ganschen dag regenachtig weder.
22 uren - Geene lichtstralen; geen geschut.
Het uurwerk van St Michielstoren, die sedert maanden stil lag, wordt dezen
morgen weder in gang gesteken, zonder slag en beiaard. (Deze melding moet
op volgend blad, Zondag 22sten dezer, staan).

Zondag 22sten Augustus 1915
308sten dag - Stillen nacht. Een gebroken kanon en een auto met
gewonden komen van het front, alsook een gebroken autobus, door een ander
voortgetrokken. Dezen namiddag een waarneming post bestaande in huizen
die ineenschuiven, komt van het front. Geheel den dag schoon weder en geen
geschut ten zij naar de vliegers.
Men zegt dat er Duitsche soldaten met blauwe vesten van Duitschland
gekomen zijn en dat 240 van hier vertrekken om tegen den Rus op te trekken.
22 uren - Lichtstralen; geen geschut.

Dinsdag, 24sten Augustus 1915
310den dag - Nacht en vroegen morgen stil. Een gebroken kanon komt van
't front, alsook een auto met gewonden (1). Mr. Hil. Poppe komt den namiddag
niet ter school. Om 16 uren komt een wagen van den Dixmuidschen steenweg,
geladen met zinken goten en zinkbuizen. Het stelen gaat dus maar altijd voort;
koper en zink worden nu ook al weg gevoerd: arm Vlaanderen!
Geheel den dag afwisseling van zonneschijn en overtrokken lucht. Met 16
uren zeer hevig geschut in de richting van het W. en een gedurig vliegen der
Duitsche vliegers.
22 uren - Geschut en lichte lichtstralen, daar de volle maan de aarde
verlichtte.
(1) In den voormiddag komt een wagen, geladen met geweren van het
front.

Woensdag, 25sten Augustus 1915
311den dag - Stillen nacht en vroegen morgen. Om 6 ure belt een soldaat
om naar den officier, die in quartier is te vragen. Ik zeg dat hij gemist is, dat er
niemand in quartier is. 3 Kanonnen komen van 't front. Men begraaft 3
Duitsche soldaten met muziek aan 't hoofd. 9 u een gebroken kanon komt van
het slagveld. Na 16 uren geweldig geschut ten W. en Z.W. der stad. Geschut
naar de vliegers.
Wagens met hooi, stroo en graan trekken dagelijk door de straat en komen
van den Dixmuidschen steenweg. Geheel den oogst zal dezelfde weg ingaan.
22 uren - Geen geschut noch lichtstralen.

Donderdag 26sten Augustus 1915
Maandag, 23sten Augustus 1915
309sten dag - Stillen nacht en morgen. Om 8u45 komt een gebroken kanon
van het front. Al de l.l. krijgen voor de 2de maal elk een peer. Dezen voormiddag
zijn twee kanonnen en 2 auto's van het roode kruis van het front gekomen. In
den namiddag komen 2 auto's met gewonden in stad. Ik zie aan de statie het
regiment 248 den trein instappen voor Oostende. Men zegt de 40 engelsche
oorlogschepen de haven van Oostende en Zeebrugge beschieten. De Duitschers
vreezen het ontschepen van troepen. Geheel den dag overtrokken lucht en
flauw geschut in de richting van Moorslede.
22 uren - Niets gezien noch gehoord.
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312sten dag - Stillen nacht. 6 uren een groot getal regiments wagens en
kookketels trekken de markt op en keeren om 11½ uren terug. Kwart vóór 13
uren luiden nogmaals de klokken der drie kerken: zij luiden twee poozen omdat
Brest-Litowsk gevallen is. Het muziek is ditmaal in de Wallenstraat niet voorbij
getrokken. 2 Auto's met gewonden komen van 't slagveld. In den namiddag nog
een auto met gewonden.
Ik doe een wandeling langs Spanje tot aan de molen van Dumelin, waar het
gevecht nog al hevig was den 19den October 1914. Men ziet er nog de
verbrande huizen staan en andere tot den grond geslecht. Het land dat zich
uitstrekt bij den molen dient nu tot oefenplein en men ziet er loopgrachten.
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Geheel den dag schoon weder en weinig geschut, de heer Vanderstichelen
op wien de Duitschers een nota boekje bevonden hebben werd gevangen
genomen en veroordeeld om buiten Roeselare te gaan wonen.
22 uren - Geen geschut. Geen lichtstralen.
22 ½ uren - Een vlieger vliegt in de klare maan over de stad. Men schiet
erna met de mitrailleuse.

Vrijdag, 27sten Augustus 1915
313sten dag - Om 4 uren nu en dan een kanonschot (grof). In den
voormiddag komen 6 gebroken kanonnen van 't front en 2 auto's met
gewonden. Een soldaat valt dezen morgen dood in de Keizerstraat en al de
herbergen dier straat moesten aanstonds voor één uur gesloten blijven om den
drank te onderzoeken). (1) Geheel den dag geschut in het W. dat met den
avond heviger werd. Geheel den dag schoon weder. In den namiddag 2 auto's
met gewonden.
22 uren - Geschut met geweren en kanonnen en geene lichtstralen te zien,
daar de maan helder scheen.
Dezen morgen werden er 3 Duitschers begraven, zonder muziek.
(1) Zoo werd de zaak mij verteld. Na genomen inlichtingen is het feit als
volgt: eene melkvrouw zag een soldaat liggen, met zijn hoofd in de haag
van het straatje: de 10 geboden. De man moest er al lang liggen want
niemand dorst de zaak aantrekken uit vrees van beticht te zijn. De
melkvrouw zegde het in een huis waar soldaten lagen en die gingen er
naartoe en droegen den zieke naar het collegie. Ziedaar hoe de zaken
verdraaid worden. Nog nooit heeft men de feiten meer ontaard dan
tijdens den oorlog.

Zondag, 29sten Augustus 1915
315sten dag - Het geschut duurde tot 1 ure. In den vroegen morgen om 5½
u. eenige kanonscheuten. Een kanon komt van het front. In den namiddag trekt
een kanon het slagveld op. Met 15 uren tot den avond felle regen, dat belet
niet het schieten, daar het kanon aanhoudend buldert ten W. en Z.W. der stad.
22 u. - Op het geheele front gedurige lichtstralen en nu en dan buldert het
kanon.

Maandag, 30sten Augustus 1915
316sten dag - Verlof omdat het den maandag der Roeselaarsche Kermis is
(Maakt nog deel van het groot verlof).
Stillen nacht; om 8½ u komt een kanon van het front. Daarop volgen, in
den voormiddag nog 2 kanonnen en eenige munitiewagens, met pak en zak,
alles goed ingepakt om te vertrekken, naar het scheen. Om 10 u. reed een
wagen voorbij met een gebroken munitiewagen: de stalen platen tot splinters
ijzer verbrijzeld! 10u45 Twee mitrailleusen en manschap daartoe behoorende
komen van 't front.
12 u - Een auto met gewonden komt van 't slagveld. Ik kom, zooeven het
bezoek te ontvangen van Mr Renier Muylle die het hierbijgaande nieuws van
Mr Compernolle medegebracht heeft. Mijn brief den 15den Juli '15 aan den
taalsman, overhandigd, om aan de Kommandatur te geven en gestempeld te
worden, is den donderdag 26ste Aug. dus na 44 dagen ter zijner bestemming
gekomen.
Vandaag overtrokken lucht; bijzonder veel gerij en geros en nogal veel
geschut. 239 komt af en 240 trekt naar de loopgraven.
20 uren - Lichtstralen op het gansche front. Kanongeschut.

Zaterdag, 28sten Augustus 1915
314den dag - Geheel den nacht geschut; maar vooral om 2 uren toen ik
van het geschut wakker gemaakt werd. Dezen voormiddag komen twee auto's
met gewonden van het front. Geheel den dag schoon weder en gedurig
geschut, maar vooral met het einde van den dag. De Duitsche vlieger vlogen
gedurig weg en weer.
22 uren - Geweldig geschut en lichtstralen.
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Meenen, 27 August 1915 - An den Herrn Schmidt, Ortskommandant in
Meenen.

Meenen, den 29sten Augustus 1915.
Emiel,

Herr Major,
Ich unterzeichnete, Aloïse Compernolle-Van Damme, diplomiert Lehrer,
Koningliche Strasse, 49, T/S , nimmt die ehrfurchtsvolle Freiheit Ihnen diesen
ungebogen Gesuch des herrn Benoot, director der freie weltsliche Schule von
Roeselare ûber zu machen, um für mich die Erlaubnisz zu bekommen, um
Meenen zu dürfen verlassen, und während des Krieges, in Roeselare zu
verbleiben.
Wie es folgt aus diesem angebogen Brief: der Herr Karl Richter, aus
Nuremberg, professor und protestanischer Prediger, nach ein Besuch an
dieser Schüle, erklärte dasz diese erziehungs Anstalt ganz seine Sympathie
wonnen hatte, und er versprach Schritten an zu wenden bei den Herrn Major
& Orts Kommandant Prasse, um mich, den Lehrer Compernolle, nach
Roeselare zu lassen kommen.
Der Herr Richter kam folgenden Tag zurück, und sagte: "Hier haben sie
was der Herr Prasse mir gesagt hat: "Sie müssen ein Gesuch an den Herr OrtsKommandant von Meenen schicken; der Herr Compernolle wird dasselbe tun;
und dann beide Stücke nach den Herrn Orts-Kommandant von Meenen
tragen, der, nach seinen Avis gegeben zu haben, die Stücke an den Herrn
Major Prasse wird schicken, der Sie, ohne Zweifel ein günstig Avis wird geben,
und dann die balt nach Thielt wird schicken".
Es ist um an die Bitte directors Genügthunung zu können geben, und
ermüthigt durch die Sympathie des herrn Richter für unsere Erziehungsanstalt
uns besonders durch die stillschweigende Einwilligung vom Major OrtsKommandant, dem herrn Prasse.
Das ich Sie demütlig bitte ein günstig Avis an Meinem gesuch zu wollen
geben.
Ich verbleibe,mit vollkommensten Hochachtung, geehrter Herr Major,
Ihre ganz gehorsamster Diener. Der Lehrer
(getekend Compernolle)

Uwen brief, gedagteekend den 13den Juli j.l., tegelijk met het request aan
den heer Oords-Bevelhebber van Meenen, heb ik donderdag 26 Aug.
namiddag, rond 5 ure 's namiddags ontvangen.
Ik heb mij aanstonds aan het werk gezet om mijn verzoekschrift op te
maken. Ik droeg de stukken den 27sten volgende naar den heer OordsCommandant; men zegde mij, dat hij ziek is en niet kwam; ik ben gisteren
28sten dezer nogmaals geweest; maar niet te spreken; ik zal maandag en
volgende dag gaan totdat ik de stukken hem eigenhandig kan aanbieden.
Tot welhaast, Emiel: zoo hoop ik.
Gansch aan U
(getekend Compernolle)
[Nota: hiernevens hebt gij het origineel. Ik schreef dit verzoekschrift in
"Duitsch" schrift in 't net].

Dinsdag, 31sten Augustus 1915
317sten dag - Stillen nacht. Om 3 ure word ik wakker gemaakt door de
zware wagens die de markt oprijden. 3 Auto's met gewonden en een gebroken
auto komen door de Wallenstraat. Ik betaal 23fr voor 500 Kgr kolen waarvan
kwijting hierbij. De l.l. van Iseghem komen van heden af alle dagen naar school.
Vandaag werd er nogmaals veel gereden. Geheel den dag goed weder en
geschut vooral tegen den avond. Eenige kanonscheuten deden de ruiten
daveren. Een kanon en 2 auto's met gewonden komen van het front, in den
namiddag.
22 u - Lichtstralen op het gansche front; geen geschut.

Woensdag, 1 September 1915
318sten dag - De nacht was stil; doch om 4 u. hevig kanon en mitrailleuse
geschut en om 6 u. beschieting der vliegers der Bondgenooten. Een soldaat
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wordt met muziek, begraven. Een rijtuig komt met een gewonden officier naar
stad. Mr H. Poppe komt dezen voormiddag niet: hij gaat naar de revue der
weerbare mannen.
Mr Alb.Vermeulen komt om 14½ u. de school bezoeken. Om 16 u. een
auto met gewonden rijdt voorbij. Met den avond komen nog 3 auto's van het
roode kruis met gewonden. Voormiddag goed weder in den namiddag regen.
Geheel den dag geschut maar vooral om 16½ uren tot vallend avond, dat zoo
geweldig was dat ik eenen deken voor de groote ruit van den keuken span,
bevreesd dat ik was dat zij aan stukken ging vliegen.
22 u - Lichtstralen op het gansche front; weinig geschut.
Hoogste klas: 31 l.l.
2de klas: 29 l.l.
Totaal: 60 leerlingen

Donderdag, 2den September 1915
319sten dag - Stillen nacht. In den vroegen morgen beschieting der
vliegers. In den voormiddag komen 1 auto met gewonden. In den namiddag
één kanon en twee auto's met gekwetsten. Voormiddag schoon weder,
namiddag regen. Ik ontvang van Mr Cuvelier de maand Augustus. In de herberg
de Kurasier (1) Wallenstr. werd eene gemeenteschool geopend. Er is
aangeplakt dat al de kinders tot 13 jaar ter school moeten gaat en dat de
Schoolwet toegepast moet wordt, mits de wijzigingen, door de Duitsche
overheid er aan toegebracht. Een der wijzigingen waarvan het bericht niet
spreekt is dat niemand kan gedwongen zijn kind naar zulk of zulke school te
zenden mits zooveel marks boete of gevang. Geheel den dag weinig geschut.
22 u. - Lichtstralen op de geheele lengte van het front. Zie hierbij de
Verordening die de Schoolwet weizigt.
(1) De vischmakt, er rechtover, dient tot speelplaats.
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VERORDENING
Artikels 8 en 9 der Wet van 15 Juni 1914 tot regeling van het lager
onderwijs worden, voor het jaar 1915, door de volgende bepalingen
vervangen:
Artikel 8.
- In de tweede helft der maand Augustus wordt door de
gemeentebesturen der kantonalen opziener de lijst der schoolplichtige
kinderen overhandigd. Het tot hiertoe voorgeschreven model wordt hierbij
aangewend.
In de eerste helft van September wordt in elke gemeente, door de
gemeenteoverheid, een door den bevoegden kantonalen opziener
onderteekende oproep aangeplakt, waar in de gezinshoofden aan de
verplichtingen hun krachtens de wet opgelegd en op de gevolgen, welke
het niet naleven ervan medebrengt, herinnerd worden. Dit bericht vermeldt
uitdrukkelijk, dat het gezinshoofd vrij is zijn kinderen te zenden naar de
school, welke hij verkiest en dat het verboden is eene school op te dringen,
welke niet de school zijner keuze mocht zijn.
De tot hiertoe voorziene onderrichtingen en meldingskaarten worden
niet verzonden. Ter vervanging daarvan zenden de schoolhoofden den
kantonalen opziener, acht dagen na het heropenen der klassen, eene lijst
met de namen der kinderen welke in hun school worden ingeschreven.
Artikel 9.
De gezinshoofden, welke binnen acht dagen na het heropenen der
gemeentescholen hunner woonplaats, hun kinderen niet in eene
gemeente-, aangenomen of aanneembare school hebben laten inschrijven,
of wel den kantonalen opziener niet hebben laten weten, waar zij hun
kinderen laten onderwijzen, worden door dezen per aangeteekenden brief
verzocht, binnen acht dagen het bewijs in te leveren, dat zij de verplichting,
hun krachtens artikel 1 der wet opgelegd, nagekomen hebben.
Wordt, na het bewuste uitstel, niet geantwoord, dan klaagt den
kantonalen opziener de in gebreke gebleven gezinshoofden, wegens
tekortkoming aan de hun krachtens artikel 1 opgelegde verplichting, bij den
vrederechter aan.
Brussel, den 28 Juli 1915
Der Generalgouverneur in Belgien,
Freiherr Von Bissing,
Generaloberst.
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Vrijdag, 3den September 1915
320sten dag - Stillen nacht. Bijna den ganschen nacht en voormiddag
regen. 2 Kanonnen komen van 't front. 2 Auto's met gewonden en één
ineenschuivende buis voor waar te nemen. In den namiddag 3 auto's met
gewonden. Geheel den namiddag zooals den voormiddag regen. Den ganschen
dag weinig geschut. De Duitsche politie die tot nu toe te paarde zat, aan het
Kruis, staat sedert gisteren te voet en doet den dienst te voet.
22 uren - Lichtstralen op de geheele lengte van 't front. Geen geschut.

Zaterdag, 4den September 1915
321sten dag - Stillen nacht en morgen. In den voormiddag 4 auto's met
gewonden komen van het front. Schoon weder in den voormiddag. 's
Namiddags regen en eenige schoten: men zegt dat het is om de kracht van het
nieuwe poeder vast te stellen. Een gewonde op eene berrie die met den tram
vervoerd werd. Tegen den avond komen nog 2 auto's met gewonden en 5
mitrailleusen komen van 't front. Op het slagveld hoort men niet schieten van
geheel den dag.
22 uren - De lichtstralen der weerkaatsers wisselen af met weerlichten.
Geen geschut.
Hierbij een bericht: "Bericht aan de gezinshoofden" door den kantonnale
schoolopziener Desmet van Elsene, verschenen in de: Stad Brussel van 4den
September 1915.
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Zondag, 5den September 1915
322sten dag - Stillen nacht en stillen voormiddag. Het regent een wenig.
Met 13 u rijdt een kanon de markt op. Des namiddags schoon weder. Men
hoort in de verre verte kanongeschut dat soms nog al hevig is. Tegen avond ziet
men 3 Duitsche vliegers ter gelijk boven de stad.
22 uren - Lichtstralen overal; geen geschut.
Vergadering voor de oud-leerlingen der school om 9 uren.
Hierbij het Besluit waarbij het slaan van zinkmunt bepaald wordt (Zie groot
Album)

Maandag, 6den September 1915
323sten dag - Stillen nacht. Om 23½ u. hoor ik eenige kanonscheuten (grof
geschut). Dezen morgen alles stil. Om 8u15m komt een kanon van 't front dat
langs de Groote Nieuwmarkt een uur later terug trekt. Om 9½ u. begraving van
4 Duitsche soldaten, met muziek. 1 wagen met gewonden komen in de stad.
Om 16½ valt er eene bom of een shrapnell op het voetbalplein, langs den
Beverschen steenweg en doodt er een knaapken van 12 jaar zoon van den
genaamde Alberik Muylle. Pylkens worden langs den vaart geworpen (op den
Kom). Eene bom werd ook op Lichtervelde geworpen en dood boven de dertig
soldaten en eenige burgers.
22 uren - Geheel den dag hoort men nu en dan het kanon in de verte. - Om
22 u. lichtstralen en geen geschut.

gaan; dat zij in de nabijheid van hun huis moeten spelen en dat zij, wanneer er
naar vlieger geschoten wordt zij binnen huis (om het even waar) moeten gaan.
Hierbij de brief van Pierre Bourgeois en en mijn antwoord.
Iseghem, 2 Sept. 1915
Geachte Heer Bestuurder,
Hierbij zend ik Uwe 3 boeken terug, welke gij zoo goed geweest zijt mij in
leening te geven, en waarvoor ik U duizendmaal dank.
Wees zoo goed, mij eenige inlichtingen te bezorgen met Eugeen, hoe het
gesteld is met onze geachte school, is er geene schade aan? Hoe stelt het onze
Oud Leerlingen bond? zijn er geene kamaraden in den oorlog? Jammer dat
men nu nog zulke tijden moet beleven; meermaals heb ik mijn opstel van over
3 jaar herlezen "Droevige tijden" en het stukje van onzen leesboek "Droevige
Tijden" dat ik moest kunnen voor den wedstrijd en dan de vraag om
wereldvrede gezonden naar Zwitserland, die ik ook geteekend heb wat heeft
alles gebaat! Nu den moed niet verloren, wij zullen vertrouwen hebben in
onze strijdbroeders.
U op voorhand bedankende voor uwe goedheid en hoopende dat gij nog
altijd in goede gezondheid zijt bied ik U mijne rechtzinnige groeten aan.
Uwen toegenegen vriend
(getekend Pierre Bourgeois)

Dinsdag, 7den September 1915
324sten dag - Stillen nacht. Er komen 18 belgische krijgsgevangenen met
den ijzerenweg naar het stadhuis van Roeselare, van de omstreken van
Dixmuiden. (Te Beerst in eene sape genomen) Allen zijn Walen ter uitzondering
van 1 Roeselare en van Meenen. Hetzelfde kanon van gisteren komt van 't front
en zal zeker één uur later langs de Groote Nieuwmarkt terug naar het slag veld
trekken. Nog een kanon en 2 auto's met gewonden komen in stad. Een wagen
met kleederen, puntmutsen en laarzen kom ook van 't slagveld. Geheel den dag
schoon weder en kanon geschut in de verte.
22 uren - Lichtstralen doch geen geschut.
Gezien het ongeluk overkomen aan het zoontje van Alberic Muylle wordt
er nogeens aan de l.l. herinnert dat zij rechtstreeks naar huis of school moeten
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Roeselare, 7den September 1915
Vriend Pierre,
Ik heb geheel goed de drie boeken, die gij mij toestuurdet, ontvangen, ge
moet er mij niet over bedanken; ge weet immers dat het mij genoegen doet u
dienst te kunnen bewijzen.
De Duitschers hebben de stad, den 19den Augustus beschoten. De school
is er van af gekomen met 19 gaten in 't dak. Ge hebt misschien wel den brand
gezien, met den avond en des anderendaags, door de Duitschers
aangestoken, maar gelukkiglijk werd de school gespaard. Vele huizen werden
geplunderd en nog eens schoot de school vrij. Gedurende verschillende
maanden werden soldaten in de klassen ingekwartierd en die mannen
hebben wel eenige schade aan gebouw, schoolmeubels enz. aangericht.
De Oud-Leerlingen Bond, houdt nog maandelijks zijne bijeenkomsten;
maar ge verstaat dat die vergaderingen zoo in de tegenwoordige
omstandigheden er door lijden.
Van de Oud-leerlingen zijn William Muylle, Georges Van Moerbeke,
Vaneename Gaston en Walleys Louis in den krijg. Ik geloof dat tot op heden
allen nog in leven zijn. 't Is te hopen dat allen frisch en behouden naar hun
stad zullen mogen terug keeren!
Ja, Vriend Pierre, 't is niet verstaanbaar dat zoo een verschrikkelijke en
wreede oorlog, die de geheele wereld in woeling stelt, mogelijk is, en dat in
de Xxste eeuw! De landen van Europa beroemden zich over hunne
"beschaving" en, och Arme! heden ziet men dat die beschaving maar
oppervlakkig was, en niet tot de herten der menschen doorgedrongen was!
Had men in al de scholen - lagere, middelbare en hoogere - sedert 50 jaar van
hier den Wereldvreden aangeleerd, zooals wij het in onze school deden, dan
had stellig de huidige broedermoorderijen onmoglijk geweest. Daarom geen
moed verloren, Vriend Pierre, want meer dan ooit, na het sluiten van den
vrede, en gezien de menschenoffers en de verschrikkelijke en onherstelbare
rampen die den oorlog veroorzaakt, ben ik overtuigd, dat de staatsmannen,
naar middels zullen uitzien om den oorlog onmogelijk te maken en zal men
zijnen toevlucht tot eenen scheidsraad nemen.
Ik zie met genoegen dat ge den moed niet opgeeft. Ik geloof dat wij met
betrouwen het einde van den oorlog mogen afwachten. De oorlog is van Luik
begonnen en ik geloof dat hij in de Balkanen zal eindigen.
Warme handdruk
(getekend Em. Benoot)
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Woensdag, 8sten September 1915
325sten dag - Stillen nacht en morgen. Om 17 uren ferm naar de vliegers
geschoten. Een auto komt met gewonden in stad. Geheel den dag prachtig
weder en geen geschut.
22 uren - Noch geschut, noch lichtstralen.

Donderdag, 9den September 1915
326sten dag - Stillen nacht en morgen. Om 8 ure komt één kanon en een
auto met gewonden naar stad. Om 10 ½ u komt er nog een kanon van het
front. In den namiddag rijdt een wagen met oude kleederen, twee auto's met
gewonden en een rijtuig met een gewonde officier naar stad. Geheel den dag
geen geschut en zeer schoon weder.
22 uren - Geen geschut en geene lichtstralen.

Vrijdag, 10den September 1915
327sten dag - Stillen nacht tot 4½ uren en dan donderde het kanon
gedurende een half uur. Om 11½ rommelt het kanon geweldig in de richting
van Moorslede en West-Rozebeke. Dezen morgen heeft men 4 officiers
begraven die met een dertigtal andere soldaten gedood werden door een bom,
maandag l.l. te Lichtervelde geworpen. Men had de 4 officiers naar Roeselare
gebracht. Het kanon rommelt nog indezelfde richting, maar slechts van tijd tot
tijd. Een auto met gewonden komt naar stad. Om 19u45 zie ik drie klaarten
telkens gevolgd van ontploffingen in de richting van Rumbeke.
22 uren - Kanon geschut en electrieke stralen.

Zaterdag, 11den September 1915
328sten dag - Ik verzend een brief, door middel der Kommandatuur naar
de: "Gazet van Brussel" over het uitspreken der lange en korte OE.
Stillen nacht en morgen. Met het schoon weder is er veel beweging met de
vliegers en die der Bondgenooten worden beschoten. Men hoort nu en dan het
kanon in de verte; met den avond komt een auto met gewonden naar stad.
22 uren - Geschut en lichtstralen.
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Zondag, 12den September 1915
329sten dag - Om middernacht en om 4 uren wordt ik wakker door het
geschut. Om 7 uren daveren de ruiten door het losbranden van 't kanon.
Geheel den morgen, maar vooral om 10 uren, geweldig geschut in de richting
van Moorslede. Om 12 u. begint het kanon lang Poelkapelle te donderen en dat
duurt tot 18 u. Dan hoort men van tijd tot tijd geschut (grof geschut) die zich
regelmatig opvolgen uitgaande van langs Moorslede en Poelkapelle. Dezen
morgen kwam een auto met gewonden, langs de groote Nieuwmarkt, naar stad
en één kanon.
22 uren - Geheel den dag zeer schoon weder. Geschut en lichtstralen.

Maandag, 13den September 1915
330sten dag - Telkens ik wakker werd, hoorde ik geschut. Om 5 ure schiet
men naar de vliegers. Ik hoor een trein op de lijn Roeselare-Ieperen rijden.
Gedurende den dag aanhoudend geschut en goed weder. 3 Auto's met
gewonden komen naar stad. Groote beweging van soldaten: er komen er van 't
slagveld en andere gaan er naartoe. Sedert eenige dagen rijden de zware
tracteurs niet meer die het huis op zijne grondvesten deed daveren.
22 u. - Geschut en lichtstralen.

namiddag wordt er in de richting van Oostrozebeke zeer hevig met het kanon
geschoten tot den avond. Geheel den dag schoon weder. Om 18½ zie ik in de
richting van het vliegplein van Rumbeke 2 vuurpijlen openspringen. Dezen
namiddag komen 5 auto's met gewonden naar stad.
22 uren - Lichtstralen in het W. langs Langemarkt.
In den morgen werden 2 Duitschers begraven.

Donderdag, 16den September 1915
333sten dag - Stillen nacht. Om 1 ure klare plek in den hemel langs
Langemarkt en ten N. dier plaats. Om 3 ure komt een gebroken kanon met
munitielagen doorschoten, van het front.
Om 11½ u 2 auto's met gewonden. De l.l. nemen bezit der laagste klassen
en verlaten den gang van het huis (1), waar de banken, bord en lessenaar van
den onderwijzer blijven staan, om er te gemakkelijker terug te keeren, zoo
nodig..) De gang was te eng geworden om al de l.l. te plaatsen.
Geheel den dag, maar vooral des namiddags geschut in het W.
22 u. - Lichtstralen en een weinig geschut, klaarte langs Langemarkt.
(1) De klas werd 6 maanden in den gang van het huis gehouden.
Hoogste klas: 32 leerlingen
Tweede klas: 34 leerlingen
Totaal 66 leerlingen.

Dinsdag, 14den September 1915
331sten dag, Stillen nacht en morgen. Een gebroken kanon komt van het
front. 3 Auto's van het roode kruis komen van het slagveld. Dezen morgen een
weinig regen; voor het overige schoon weder. Sedert 16 uren hoort men het
grof geschut gedurig rommelen in de richting van Moorslede.
't Is 20 uren en men hoort het nog aanhoudend.
22 uren - Lichtstralen over het gansche front; eenige kanonscheuten.
Vele soldaten zijn het front opgetrokken; zij zeggen dat zij Ieperen moeten
hebben. 't Is te hopen dat zij zullen varen zooals op 7den august. l.l. Dan
moesten zij Ieperen ook hebben en zijn er deerlijk van afgekomen.

Vrijdag, 17den September 1915
334sten dag - Stillen nacht. Om 1 u. groote klaarte langs Langemarkt. In
den namiddag komen 2 auto's met gewonden. Geheel den dag geschut langs
Langemarkt en Moorslede. Schoon weder. Met den avond komen 2 auto's met
gewonden naar stad.
22 uren - Lichtstralen op de geheele lengte van 't front. Geen geschut;
geene klaarte langs Langemarkt.

Woensdag, 15den September 1915
Zaterdag, 18den September 1915
332sten dag - Van tijd tot tijd bulderde het kanon, vooral om middernacht.
De trams rijden meer, in den nacht dan naar gewoonte. Mr Poppe kom in den
voormiddag ter school niet, ter oorzaak der revue van de weerbare mannen. De
laagste klas wordt gekuisd en de banken worden erin geplaatst. Met den

335sten dag - Om 12½ uren lichtstralen; om 3 uren eenige kanon scheuten
en een tram rijdt voorbij. Om 5 uren schieten naar vliegers. Geheel den morgen
kanongeschut. Om 7½ u. komt een gebroken kanon van 't slagveld. Om 11
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uren komen er 3 gebroken kanonnen en een gebroken munitiewagen van 't
front. Om 14 u. geweldig en aanhoudend geschut in de richting van Moorslede,
zoodanig dat de ruiten daveren; dat duurt tot tegen den avond. Een soldaat,
zijn hoofd geheel omwonden wordt met een rijtuig naar stad gebracht. Geheel
den dag schoon weder.
22 uren - Aanhoudende electrieke stralen op het geheele front; nu en dan
een kanonschot.

Zondag, 19den September 1915
336sten dag - Om 1½ uren aanhoudende lichtstralen en geweergeschut in
de richting van Moorslede; van tijd tot tijd kanongebulder. Om 4u50 zeer
geweldig en aanhoudend doffe slagen, alsof zij uit den grond kwamen
(ongetwijfeld bommen werpen). De ruiten daverden hevig. Geen middel de
slagen te tellen, zoodanig volgden zij zich op. Dat duurde 35 minuten. Het
geschut kwam van de richting van Moorslede. Om 6½ beschieting van vliegers.
Vandaag is het elf maanden dat de Duitschers in de stad gekomen zijn en
dat zij langs den IJzer vruchteloos zoeken door te breken.
In den namiddag komt een gebroken kanon van 't slagveld. Geheel den dag
zeer schoon weder en kanongeschut in de richting Moorslede en Passchendale.
22 uren - Lichtstralen niet tegenstaande de heldere maan en nu en dan
een kanonschot.

Dinsdag, 21sten September 1915
338sten dag - Van 5 uren tot 6 uren geweldig en aanhoudend geschut dat
de ruiten rinkelen, in de richting van Moorslede. Alarm wordt geblazen en 11
compagnies trekken den Dixmuidschen steenweg op. Een gebroken kanon en
eene gebroken mitrailleuse komen van 't front.
Ik ontvang nieuws van Mr Compernolle. Zie bijgaanden brief.
De soldaten die dezen morgen opgetrokken waren zijn weder naar stad
gekomen. Het geschut is geheel den dag zoo geweldig dat de ruiten daveren. In
den donkeren hoor ik geweergeknal. 2 auto's met gewonden komen naar stad.
22 uren - Geene lichtstralen; nu en dan een kanonschot; geweergeknal.
De l.l. van Iseghem komen sedert 8 dagen naar school niet, daar hun
paspoort naar den Generaal gezonden is. Vandaag keeren Verhulst en
Beernaert terug.

Maandag, 20sten September 1915
337sten dag - Stillen nacht. Dezen morgen vroeg worden de vliegers
beschoten. In den morgen worden 2 gebroken kanonnen naar stad gebracht en
3 Duitsche soldaten, met muziek, begraven. In den namiddag komen 2 auto's
met gewonden van 't front. Geheel den dag kanongeschut.
22 uren - Geene lichtstralen en van tijd tot tijd kanongeschut.
Ik ontvang antwoord van de "Gazet van Brussel" over de haar gestelde
vraag nopens de uitspraak van de OE klank. Hierbij dit antwoord op de vraag
die ik den 11den dezer aan het dagblad gesteld heb.
E.R. Roeselare - In de Nederlandsche taal is de OE-klank steeds kort,
behalve voor eene R. De woorden "goed", "doek", "wroeten", "zoeken",
"boeken" worden dus alle op dezelfde manier uitgesproken. De OE is lang in
"boer", "vloer", "snoer", enz., dus altijd vóór eene R. In de Zuidnederlandsche
dialekten is het wel-is-waar anders, doch daarmee hebben wij ons voorlopig
niet bezig te houden.]
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Woensdag, 22sten September 1915
Démarches faites jusqu'à présent pour l'obtention de l'autorisation du
déménagement à Roulers.
Jeudi, 26 Août '15 - Reçu requête et lettre de Mr Benoot.
Vendredi, 27 Août '15 - Avec requête et lettre de Mr Benoot et ma
requête chez le Comdt de place Allemand, le major Schmidt - Absent, malade.
Lundi, 30 d° - Mr le Comdt de place Allemand prend connaissance des
pièces - Il en prend note; et dit de téléphoner ou de télégraphier à son
collègue de Roulers, pour savoir si rien à Roulers ne mette obstacle à mon
déménagement - Je dois revenir demain.
Mardi, 31 d° - On n'a pas encore reçu réponse de Roulers - Je dois revenir
Jeudi 2 Septembre.
Jeudi, 2 Septembre - On n'a pas encore réponse de Roulers. Je dois
revenir samedi, 4 courant.
Samedi, 4 d° - On dit que l'Orts-Commandant est absent; qu'il est malade
- Je retourne lundi pro.
Lundi, 6 d° - L'Orts-Comdt absent, étant malade.
Mardi, 7 Septembre - Le Comdt de place, toujours malade. Je remets mes
pièces au RittMeister, qui remplace le Comdt de place - Je dois retourner dans
trois jours.
Vendredi, 10 d° - On me dit les pièces sont envoyées à Roulers Retourner mercredi prochain.
Mardi, 14 d° - Appelé d'urgence à la Commandature - Le certificat
manque aux pièce - Il y est joint - Recevrai des nouvelles dans 4 ou 5 hours.
Lundi, 20 d° - Rien reçu jusqu'à ce jour.]
Emiel,
Ik geloof dat de zaken op goeden voet staan. 't Is eene kwestie van
dagen!

339sten dag - Geheel den nacht hoort men van tijd tot tijd het kanon - Om
7½ uren komt een gebroken kanon van 't front.
Om 11 ure komt Al. Compernolle de school in. Leerlingen en onderwijzers
zijn verheugd. Na de aan de l.l. voorgesteld te zijn geweest, stellen de l.l. zich in
rang en gaan naar huis, om eerst morgen ter school terug te keeren - Wij zullen
dezen namiddag met Aloïs de l.l. in 3 klassen verdeelen en verdere maatregels
nemen. Na vele moeite en lang wachten hebben wij eindelijk ons doel bereikt!
Na onze bijeenkomst om de zaken te regelen doen wij een bezoek aan Mr
Alb. Vermeulen.
Geheel den dag donderde het kanon aanhoudend - Schoon weder - Een
auto met gewonden komt van het front.
22 uren - Van tijd tot tijd geschut. Geene lichtstralen.

Donderdag, 23sten September 1915
340sten dag - Om 4 uren hevig geschut: de ruiten daveren.
De l.l. worden in 3 klassen verdeeld - De laagste klas in den gang van het
huis, gehouden door Hil. Poppe, en de middelste klas, gehouden door Mr
Compernolle, in de laagste klas. - Van morgen af begint de school van 8½ uren
en van 13½ uren tot 16 u. - De laagste klas blijft in de klas, voor haar bestemd.
Van morgen af, zullen enkel de bijzonderste zaken betreffende den oorlog
aangeteekend worden.
Geheel den dag geweldig geschut - Een gebroken kanon komt van het front
en een auto met gewonden. Schoon weder.
22 uren - Geschut en lichtstralen - De bliksem flikkert en de donder
rommelt. Een onweder breekt los; het regent.

Geheel aan U,

Vrijdag, 24sten September 1915

(getekend Aloïs)

1

341sten dag
Zeer geweldig en aanhoudend geweer- en kanonnen geschut van den
vrijdag morgen 24sten September tot den zaterdag morgen daarop volgend.
Poelkapelle werd beschoten en 4 loopgrachten te St.Julien werden aan de
Duitschers ontnomen.
1

Vanaf deze pagina is op de schooldagen het programma der lessen
vermeld. Dit wordt hier niet overgenomen, tenzij er een verwijzing is naar de
oorlog..
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Zaterdag, 25sten September 1915

Vrijdag, 1sten Oktober 1915

342sten dag

348sten dag

Mr Poppe Hil. komt deze voormiddag niet: hij moest zich bij den rechter
begeven.

Zondag, 26sten September 1915

Laagste klas: 19 –
Middelste klas: 25
Hoogste klas: 19
Totaal: 63 leerlingen
Mr Hil. Poppe, kom in den voormiddag ter school niet: Weerbare mannen.

343sten dag.

Zaterdag, 2den Oktober 1915

Maandag, 27sten September 1915
349sten dag
344sten dag
De lessen van Catechismus beginnen van heden af. 0fr75 betaald voor het
vermaken van eenen stoel (2de klas). Een persoon brengt mij nieuws van mijn
broeder dat alles goed gaat.

Vele soldaten, kanonnen en ambulancen vertrekken naar Loos (bij Lens)
om de veroverde stellingen weder te heroveren. 2 Duitsche officiers worden
gevangen genomen en naar de statie gebracht.

Zondag, 3den Oktober 1915
Dinsdag, 28sten September 1915
350sten dag
345sten dag
Ik ontvang 1000 Kgr kolen, waarvan hierbij kwijting. Mr. Poppe Hil. komt
dezen voormiddag niet: hij moet naar de Komendatuur.

Dezen nacht zijn er vele soldaten vertrokken: naar het N van Frankrijk. Er
werd alarm geblazen. Vergadering van den Oud-leerlingenbond.

Maandag, 4den Oktober 1915
Woensdag, 29sten September 1915
351sten dag
346sten dag
Scheuten van geraniums worden aan de l.l. uitgedeeld.

Donderdag, 30sten September 1915

Van heden af worden de lessen tot 16u30 gegeven.

347sten dag

Dinsdag, 5den Oktober 1915
Ik ontvang bijgaanden brief van Mr V. Thibau.
352sten dag
De pionniers verlaten de stad. De geizelaars moeten op het stadhuis niet
meer zitten.
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362sten dag

Woensdag, 6den Oktober 1915

Mr Hil. Poppe komt in den voormiddag ter school niet: hij moet naar de
revue.

353sten dag

Donderdag, 7den Oktober 1915
Zaterdag, 16den Oktober 1915
354sten dag
363sten dag
Ontvangen 1000 Kgr kolen, waarvan kwijting hierbij.

Maandag, 18den Oktober 1915
Vrijdag, 8sten Oktober 1915
365sten dag
355sten dag
Mr Hil. Poppe komt dezen namiddag niet: zijn voet omgeslagen. Verjaring
van de aankomst van het fransch leger.

Zaterdag, 9den Oktober 1915
Dinsdag, 19den Oktober 1915

356sten dag
366sten dag

Maandag, 11den Oktober 1915
Mr Poppe Hil. komt den ganschen dag ter school niet. 1fr05 centiemen
betaald voor de volgende gewichten: 1 gram, 1 dubbele gram, ½ Dgr, 1 Dgr.
Verjaring der beschieting der stad. De Duitschers vieren den dag in de Kerk en
houden eene revue van 4000 soldaten op de markt. 't Is de verjaring zeggen zij
van het 238ste regiment. Bezoek van kozijn Dominique Saete van Bredene.

358sten dag

Dinsdag, 12den Oktober 1915
359sten dag

Woensdag, 20sten Oktober 1915
Woensdag, 13den Oktober 1915

367sten dag

360sten dag

Donderdag, 21sten Oktober 1915
Donderdag, 14den Oktober 1915

368sten dag

361sten dag

Vrijdag, 22sten Oktober 1915
Vrijdag, 15den Oktober 1915

369sten dag
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Zaterdag, 23sten Oktober 1915

Zaterdag, 30sten Oktober 1915

370sten dag

377sten dag

Russische gevangenen komen aan het front werken en worden langs
Slyhaghe gehuisvest, in vervanging van burgers. Men zegt dat er 500 zijn. Vele
Duitsche burgers die aan het front arbeiden vertrekken.

In de laatste dagen worden machtig veel groote en schoone notelaars
weggevoerd, komende van langs den Dixmuidschen steenweg.

Maandag 1sten November 1915–
Maandag, 25sten Oktober 1915

379sten dag

372sten dag

Allerheiligen: verlof

Ik betaal 2fr50 voor een aschzifter.

Dinsdag, 2den November 1915

Dinsdag, 26sten Oktober 1915

380sten dag –
Allerzielen: verlof

373sten dag

Woensdag, 27sten Oktober 1915

Woensdag, 3 November 1915

374sten dag

381sten dag

Ontvangen 2000 Kgr. kolen voor rekening der school.

Classe supérieure: 19 élèves
classe moyenne: 26 élèves
classe inférieure: 23 élèves
Total - 68 élèves

Donderdag, 28sten Oktober 1915
375sten dag
De kleinen Marcel Verhulst en Marcel Beernaert vergezellen hunne oudere
broeders en komen van Iseghem om hunne meesters en gezellen te
groeten, na één jaar ze niet meer gezien te hebben. Algemeene vreugde!

Donderdag, 4den November 1915
382sten dag
Gisteren 10 jaar geleden dat ik voor goed naar Roeselare kwam.

Vrijdag, 29sten Oktober 1915

Vrijdag, 5den November 1915

376sten dag
383sten dag
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Zaterdag, 6den November 1915

Dinsdag, 16den November 1915

384sten dag

394sten dag
Mr Alb. Vermeulen bezoekt de school in den namiddag.

Maandag, 8sten November 1915

Woensdag, 17den November 1915

386sten dag
395sten dag

Dinsdag, 9den November 1915

Donderdag, 18den November

387sten dag
396sten dag

Woensdag, 10 November 1915

Vrijdag, 19den November 1915

388sten dag
397sten dag

Donderdag, 11den November 1915

Mr Hil. Poppe komt ter school niet: hij moet zich vóór den rechter
aanbieden om te hooren uitspraak doen over het reinigen der straat.

389sten dag

Vrijdag, 12den November 1915

Zaterdag, 20sten November 1915

390sten dag

398sten dag

Zaterdag, 13den November 1915

Morgen, zondag, om 9 uren 's morgens wordt de 1ste les van engelsch door
den Bond der Oud-leerlingen gegeven. De les wordt ieder zondag gegeven. De
l.l. der hoogste afdeeling der dagschool volgen die les.

Maandag, 15den November 1915

Mr. Hil. Poppe komt ter school
niet van geheel den dag: hij moet in
de fabriek zijn.

391sten dag

393sten dag
Verlof: Naamdag des Konings
Men doet in den vroegen morgen huiszoeking. Men zegt dat er soldaten
weggeloopen zijn. Men vindt in de school niemand. De huiszoekers vroegen
naar manschappen en achtergelaten kleederen en wapens.
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Maandag, 22sten November 1915

Dinsdag, 30sten November 1915

Dinsdag, 23sten November 1915

408sten dag
Al de huisbewoners krijgen eene tabel in te vullen om koper, messing en
nikkel en met die belegde metalen voorwerpen met hun gewicht op te geven.
Hierbij wat ik opgegeven heb.

400sten dag

401sten dag

Woensdag, 24sten November 1915
402sten dag

Donderdag, 25sten November 1915
403sten dag

Vrijdag, 26sten November 1915
404sten dag
Mr Poppe komt geheel den dag niet: hij moet het koper opnemen bij Mr
Em. Vanden Berghe.

Zaterdag, 27sten November 1915
405sten dag
Mr Poppe komt geheel den dag ter school niet. Zelfde reden als gisteren.

Maandag, 29sten November 1915
407sten dag
Lessen niet gegeven in de voormiddag. Ik moet een eenzelvigheidsbriefje
gaan halen, in de fabriek van Mr Tant.
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409den dag – Woensdag, 1sten December 1915 – Wedstrijden – Mr. Hil. Poppe
komt in de voormiddag ter school niet: Revue
410den dag – Donderdag, 2den December 1915 – Wedstrijden –
411den dag – Vrijdag, 3den December 1915 – Wedstrijden –
412den dag – Zaterdag, 4den December 1915 – Wedstrijden –
414den dag – Maandag, 6den December 1915 – Wedstrijden – St- Niklaasfeest.
Zie progr. hierbij. Mr Vermeulen die uitgenoodigd was, laat
weten dat hij niet kan komen. Elke l.l. krijgt een schoone
oranjeappel.
415den dag – Dinsdag, 7den December 1915 – Wedstrijden –
416den dag – Woensdag, 8sten December 1915 – Wedstrijden –
417den dag – Donderdag, 9den December 1915 – Wedstrijden –
418den dag – Vrijdag, 10den December 1915 – Wedstrijden –
419den dag – Zaterdag, 11denDecember 1915 – Wedstrijden –
421den dag – Maandag, 13den December 1915 – Wedstrijden –
422den dag – Dinsdag, 14denDecember 1915 – Wedstrijden –
423den dag – Woensdag, 151denDecember 1915 – Wedstrijden – Mr. Hil.
Poppe komt in de voormiddag ter school niet: Revue
424den dag – Donderdag, 16denDecember 1915 – Wedstrijden –
Bevolking der school op 1sten December 1915
Laagste klas – 24 leerlingen
Middelste klas – 27 leerlingen
Hoogste klas – 20 leerlingen
Totaal – 71 leerlingen
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Vrijdag, 17den December 1915
425sten dag
Mr Hil. Poppe komt in den voormiddag ter school niet: revue.
Mr Alb. Vermeulen bezoekt de school in den namiddag.

Zaterdag, 18den December 1915
426sten dag

Maandag, 20sten December 1915
428sten dag

Dinsdag, 21sten December 1915
429sten dag
Een Duitsch officier komt de schoolzaal vragen om er het Kerstavond feest
te vieren.

Woensdag, 22sten December 1915
430sten dag
Bijgaanden "Nieuwjaarsbrief" wordt aan Mr Vermeulen Alb. gezonden.
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Donderdag, 23sten December 1915

Roulers, Roeselare, den 22sten December 1915
431sten dag

Mijnheer Alb. Vermeulen - Bestuurslid der "Wereldlijke school".
Een vol jaar hebben wij onderricht ontvangen onder het kanongebulder
en het gekletter van schrapnells en bommen, die de vensterruiten deden
daveren en de kappen der gasbekken deden rinkelen, onder het voorbij
vliegen van zware trakteurs, die de klas op hare grondvesten deden schudden;
onder de voorbijtrekkende soldaten, die van hun "Heimat" zongen, onder
eene geruchtmakende "Marche", die het muziek speelde, wanneer men
eenen "makker" naar den doodakker gedragen had, onder het geronk van een
vliegtoestel, dat ons allen door het venster deed zien.
En wij zagen, in onze verbeelding, de schrikwekkende tooneelen die
ginder, op eenige kilometers van hier plaats grepen. Waar menschen in den
modder, water en bloed, liggen te sterven. Waar onze broeders strijden en
hun leven opofferen voor Onze Vrijheid en de Vrijheid van ons Vaderland!
In die droeve tijden denken wij meer dan ooit aan onze Ouders, Meesters
en aan alwie ons geluk ter harte neemt.
Niet tegenstaande uwe menigvuldige bezigheden, zorgt ge voor ons
Onderwijs en Opvoeding. Gij moedigt ons aan door uwe bezoeken aan de
School en geeft ons menigvuldige blijken van genegenheid.
Wij nemen Nieuwjaar te baat om U daarover hartelijk te bedanken en
drukken tevens den wensch uit, dat het Nieuwjaar voor U en voor uwe
familie, gelukkig en voorspoedig zou mogen zijn, tevens hopende dat 1916 het
vredejaar zou kunnen genoemd worden.
Aanvaard, Mijnheer Alb. Vermeulen, de verzekering van onze hooge
achting en van onze innige dankbaarheid.

Al. Compernolle, Hil. Poppe en ik gaan in den namiddag om Mr Vermeulen
Albert nieuwjaar te wenschen.

Vrijdag, 24sten December 1915
432ste dag
De klas eindigt om 16 uren - De l.l. nemen al hun schoolgerief mede en
worden wel gezegd de enveloppen niet te openen. Ik stort het geld van het
schoolgerief in den Bank, waarvan hierbij kwijting - Geen nieuwjaarbrieven
geschreven door de leerlingen.
Nieuwjaarverlof tot den 3den Januari 1916, niet inbegrepen. Fritz
Vandercruyssen wenscht mij het nieuwjaar namens de l.l. Ik erzoek de l.l. mijn
wenschen aan hunne Ouders over te brengen en zeg dat zij het nieuwjaar aan
de andere Onderwijzers moeten wenschen. De l.l. krijgen hunne bulletijns die
Mr Vermeulen geteekend heeft. De kolonne 84 viert Kerstdagavond in de
laagste klas.

Maandag, 3den Januari 1916
442sten dag

de

De leerlingen van het 6 studiejaar.
(getekend Camille Verhulst, G. Vandenbroeke, M.David, Robert Bouteca,
Fritz Vandercruyssen, Norbert Vandenbunder, Julien Vancrayelynghe, Roland
Bourteca, R. Isaac, Lucien Vanmoerbeke).

Mr. H.Poppe komt dezen morgen ter school niet: revue. Gisteren, zondag,
komt een officier slaping vragen. Geen bed ter zijner beschikking hebbende,
gaat hij heen.

Dinsdag, 4den Januari 1916
443sten dag
Bevolking der school op 3den Januari 1916.
Hoogste klas - 21 leerlingen
Middelste klas - 27 leerlingen
Laagste klas - 24 leerlingen
Totaal - 72 leerlingen.
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Woensdag, 5den Januari 1916
Roulers, le 1er janvier 1916.
444sten dag
Geachte Heer Bestuurder,
Reeds sedert meer dan één jaar is ons volk in diepen rouw gedompeld;
de vijand heeft ons land aangevallen en gedeeltelijk overmeesterd.
Al wat wij bezaten: familieleden, vrienden en weldoeners zijn weg; de
eene verdedigen het Vaderland; de andere zijn gevlucht; onze bezittingen zijn
ons ontnomen, vernietigd of verbrand. Al wat wij zien of hooren is akelig en
wreed; alles getuigd van den grooten wereldoorlog, die afschuwelijke,
schandige menschen slachterij.
Wij nemen dus den eersten Januari te baat, om U een gelukkig en
vreedzaam nieuwjaar te wenschen. Na onze Ouders, zijt gij onze grootste
weldoener. Gansche dagen werkt gij om ons eene degelijke geleerdheid en
eene ware, burgerlijke, vaderlandsche opvoeding te verschaffen. Daarom ook,
wenschen wij niets anders, dan U gelukkig en tevreden te zien. Te dien einde
willen wij ons overal goed gedragen, wij zullen onze best doen in de klas,
werkzaam en oplettend zijn, opdat wij op het einde van het jaar een goeden
uitslag bekomen, de faam der school in stand te houden, en, dat wij later,
uwe heilzame lessen indachtig kunnen medewerken, het onze bijdragen, om
in de mate van onze krachten, den wereldvrede te bevoorden.
In de hoop, dat het nieuwe jaar ons den vrede zal medebrengen, geven
wij U de verzekering van de oprechtheid onzer wenschen.
(getekend August Deraedt, Beernaert Richard, Georges Herremans,
Georges van Kalmthout, Leon Huyghebaert, Baudewijn Vanlerberghe, Roland
Vancrayelynghe, M. Warlop, Edg. Boomgaert, Eugene Beernaert, Fritz
Vandercruyssen, Robert Bouteca, Julien Vancrayelynghe, R. Isaac, G.
Vandenbroeke, Norbert Vandenbunder, Camille Verhulst, Maurice David,
Roland Bouteca, Lucien Vanmoerbeke).

Donderdag, 6den Januari 1916
445sten dag
Ik begeef mij, in den namiddag, bij Mr Alb. Vermeulen om het hierbij
gaande adres mede te deelen (Herm. Heidebroek & Co, Anvers). Dit adres werd
mij overhandigd door Léon De Gryse bij wien de Duitsche rechter in quartier is.
Met naar het adres te schrijven kan men eene toelage voor de school krijgen.
Er wordt besloten niet te schrijven.

Vrijdag, 7den Januari 1916
446sten dag
Een officier komt slaping vragen. Hij wordt afgewezen daar ik geen bed ter
zijner beschikking heb.

Zaterdag, 8sten Januari 1916
447sten dag

Maandag, 10den Januari 1916
449sten dag
Ik heb mijn pensioen, in den Bank Thielt-Roeselare, voor geheel het jaar
1915 ontvangen.

Dinsdag, 11den Januari 1916
450sten dag
Een officier komt slaping vragen; hij vertrekt daar ik geen bed voor hem
heb.
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Hierbij de lijst der gestorven vluchtelingen te Roeselare overleden. De
hierbij gaande omzendbrief, uitgaande van den Oud-leerlingen Bond. Een
officier komt slaping vragen. Ik kan hem niet aannemen.

Woensdag, 12den Januari 1916
451sten dag
Mr Alb. Vermeulen komt de school in den namiddag bezoeken.

Roeselare, 18 Januari 1916

Donderdag, 13den Januari 1916

Waarde Heer,
De tijdsomstandigheden te baat nemende, hebben wij besloten onze
boekerij opnieuw in te richten.
Het weinig aantal boeken die wij bezitten spoort ons aan om een oproep
te doen aan alle vrienden van ons onderwijs om het hunne bij te dragen ten
einde onze boekenkast te doen aangroeien.
Wij bidden Ued. de goedheid te willen hebben om ons de werken die ge
kunt missen te schenken. Alle goede, nuttige lectuur zal welkom zijn, en zal ter
opbeuring leiden onzer Oud-Leerlingen.
De boeken mogen gezonden worden bij onzen Voorzitter, 46 Statiedreef,
of zullen op aanvraag ten huize afgehaald worden.
Wij danken Ued. op voorhand voor uwe welwillenheid en groeten Ued.
met achting.

452sten dag

Vrijdag, 14den Januari 1916
453sten dag

Zaterdag, 15den Januari 1916
454sten dag
Mr Hil.Poppe komt in den voormiddag niet: Revue.

Namens het Bestuur: De Voorzitter, WM. VAN MOERKERKE.

Maandag, 17den Januari 1916
456sten dag
Van gisteren, zondag, worden Thielt en Kortrijk in het operatie gebied
genomen.

Dinsdag, 18den Januari 1916
457sten dag

Woensdag, 19den Januari 1916
458sten dag
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Donderdag, 20sten Januari 1916

Maandag, 31sten Januari 1916

459sten dag

470sten dag
Mr Vermeulen Alb. komt de school in den namiddag bezoeken. De presvijs
van het bord gebroken zijnde neemt hij ze mede om te vermaken.

Vrijdag, 21sten Januari 1916
460sten dag

Dinsdag, 1sten Februari 1916
Zaterdag, 22sten Januari 1916

471sten dag

461sten dag

Mr H.Poppe komt dezen voormiddag niet: Revue.

Maandag, 24sten Januari 1916

Woensdag, 2den Februari 1916

463sten dag

472sten dag
Hoogste klas – 21
Middelste – 28
Laagste- 24
Totaal - 73 leerlingen.

Dinsdag, 25sten Januari 1916
464sten dag

Donderdag, 3den Februari 1916

Woensdag, 26sten Januari 1916
473sten dag

465sten dag

Vrijdag, 4den Februari 1916

Donderdag, 27sten Januari 1916

474sten dag

466sten dag

Zaterdag, 5den Februari 1916
Vrijdag, 28sten Januari 1916

475sten dag

467sten dag

Maandag, 7den Februari 1916
Zaterdag, 29sten Januari 1916

477sten dag

468sten dag
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Dinsdag, 8sten Februari 1916
Mr H.Poppe komt ter school niet: Hij werd gisteren avond aangehouden.
Robert Bouteca doet de laagste klas.

478sten dag

Woensdag, 16den Februari 1916

Woensdag, 9den Februari 1916
486sten dag

479sten dag

Donderdag, 17den Februari 1916

Donderdag, 10den Februari 1916
487sten dag

480sten dag
Geene school: Al de inwoners der stad mogen hunne huizen, te beginnen
van 6 uren in den morgen, niet verlaten tot dat de Duitschers ten huize hunne
eenzelvigheidskaarten hebben nagezien.

Vrijdag, 18den Februari 1916
488sten dag

Vrijdag, 11den Februari 1916

Zaterdag, 19den Februari 1916

481sten dag

489sten dag

Zaterdag, 12den Februari 1916

Maandag, 21sten Februari 1916

482sten dag

491sten dag

Zondag avond om 7 uur (13den Februari 1916) zat Jupiter heel dicht van
Venus. Zij waren slecht op omtrent 20 centimeters van elkander verwijderd op
een horizontale lijn; Venus ten Westen die schitterde en Jupiter ten Oosten,
min klaarte verspreidende. Beide planeten zaten ten Westen waar ze
ondergingen.

Mr Alb. Vermeulen komt de school in den namiddag bezoeken.

Dinsdag, 22sten Februari 1916
492sten dag

Maandag, 14den Februari 1916

Het hierbijgaande smeekschrift wordt door den vader van H.Poppe naar
het Stadhuis gedragen, waar men het vertalen zal en naar den
Opperbevelhebber van het leger te Tielt zal zenden. Op het Stadhuis heeft men
het hierbij gaande Duitsch smeekschrift door het hetgeen ik gegeven had,
vervangen.

484sten dag

Dinsdag, 15den Februari 1916
485sten dag
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Woensdag, 23sten Februari 1916
Roeselare, 22-2-1916
493sten dag
An seine Königl. Hoheit, den Herzog Albrecht von Wurtemberg,
Ich Unterzeichneter Emiel Benoot, Schulinspektor der Weltliche Schule
in Roeselare, erkläre hiermit dass der genammte Hilaire Poppe, aus
Roeselare in Meine Schule als Lehrer beschäftigt war, und mir
unentbehrlich ist. Dabei, Königl. Hoheit, kann ich Ihnen versichern dass er
van guten Ruf ist, und nichts zu seinen Laste kann gelegt werden.
Eure Königl. Hoheit ganz unterdänigst,
(getekend Em.Benoot)

Donderdag, 24sten Februari 1916
494sten dag
Verleden maandag was ik bij Mr Kole Léon geweest om te vragen of Wil.
Vanmoerbeke, dienende bij Mr De Gryse, Mr Hil. Poppe mocht vervangen. Hij
stemde toe en van heden af komt Wil. Vanmoerbeke les geven aan de l.l. der
laagste klas. Robert Bouteca heeft tot gisteren mr Hil.Poppe vervangen.

Vrijdag, 25sten Februari 1916
Roeselare, den 22sten Februari 1916

495sten dag

Heer Armée Ober-Commando, Thielt.
Wij, ondergeteekende, Emiel Benoot, Bestuurder der Wereldlijke
School van Roeselare, Wallenstraat Nr7, nemen de eerbiedige vrijheid zich
tot Ued. te wenden, ten einde eene vermindering of verzachting van straf
te bekomen voor den genoemden Hilaire Poppe, bijgevoegde leeraar in
onze school, die den 21sten dezer, door het veldgerecht van Roeselare
veroordeeld werd tot eene gevangzetting van vier maanden.
Van in het begin van den oorlog is hij aan ons Onderwijsgesticht
toegevoegd geweest. Hij heeft door zijn gedrag, zijne stiptheid in het
volbrengen zijner plichten de genegenheid en het vertrouwen gewonnen
van de kinderen, van de ouders, van zijne oversten en van alwie onze
school genegen is.
In dezen tijd, waar het onderwijzend personeel zoo zeldzaam
geworden is, is die zoolang ontbering van Hilaire Poppe's medewerking ons
een groote tegenslag en daarom bidden wij Ued. nederig, uit liefde voor het
Volksonderwijs, de gevangenzitting te verkorten.
Met onzen dank op voorhand, Heer Armée Ober-Commando, bieden
wij Ued. de verzekering onzer bijzondere hoogachting aan.
(getekend. De Bestuurder, Em.Benoot)

Sedert den 15den Februari werd er geene les van Catechismus meer
gegeven. Van heden af worden de lessen hernomen.

Zaterdag, 26sten Februari 1916
496sten dag
Om 7 uren in den morgen komt de Bevelhebber der Kolonne 84 mij zeggen
dat hij de twee salons moet hebben voor den veearts, een om er te slapen en
de andere om er te werken. De bedden die in den 2den salon lagen werden
wederom naar Ladrioor's gedragen (waar ze van nu af vernachten) en alles in
gereedheid gebracht. Ik had den Bevelhebber doen opmerken, dat ik maar één
bed bezit, waarop hij antwoordde dat hij mij er een zou bezorgen. De heer
Veearts kwam zien en geen bed ziende zegde hij dat hij om 11½ uren zou terug
keeren. Doch ik zag hem niet meer terug.

Maandag, 28sten Februari 1916
498sten dag
Mr Vermeulen Alb. komt de school bezoeken - Hierbijgaande reglement
wordt door de l.l. op hun schrijfboek van zedeleer geschreven.
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Zaterdag avond vernam ik, door Mme Van Moerbeke dat haar zoon
Lucien, l.l. der hoogste klas onzer school aangehouden was, beschuldigd van
plakbrief afgerukt te hebben. Zondag liet ik de engelsche les niet geven tot dat
ik zeker was dat die lessen door de Duitsche Overheid toegelaten zijn. Ik werd,
Zondag, om 11 uren, naar het Stadhuis geroepen om, met den Heer Principaal
van het Collegie voor den heer Burgemeester en den heer Ortsbevelhebber te
verschijnen. Deze laatste zegde dat wij in het vervolg verantwoordelijk zouden
gesteld worden, en naar Duitschland gevoerd, voor onze l.l. indien nog een
dergelijk feit gebeurdt.
Heden, Maandag, ga ik in de 3 klassen om, de l.l. nog eens te meer, hen
aan te manen, zich deftig te gedragen opdat er niets hun ten laste zou gelegd
kunnen worden. De Onderwijzers zullen, met mij, die vermaning wekelijks
herhalen.

[Reglement - Gedrag der l.l. gedurende het Duitsch bezet der Stad]
A.- In de School.
1e - Geene teekeningen op papier, leien, muren, poorten, deuren of
vensterluiken maken.
2e - Geene briefkens schrijven over de Duitsche soldaten.
3e - Op de speelplaats en in den rang over de Duitsche soldaten en al
wat het leger betreft niet spreken.
N.B. De lessenaars met al wat erin is wekelijks onderzoeken.
B.- Buiten de School.
1e- Niet blijven staan om de plakbrieven te lezen en ze nooit scheuren,
beslijken of op eenige andere manier beschadigen. De logementsplankjes
gerust laten.
2e- Telefoon- en telegraafdraden niet aanraken, zelf als deze afgevallen
zijn.
3e- Geen geld, klakkerkens of andere voorwerpen op de sporen van
tram of ijzerenweg leggen.
4e- Niets nemen dat aan Duitsche soldaten toebehoort en niet anders
op zak dragen dan een zakdoek, eenige centiemen en de eenzelvigheidskaart.
5e- Geene messen, nagels, haken of potlooden op zak hebben.
N.B. De zakken van tijd tot tijd doen ijdelen.
6e- Geene Duitsche soldaten aanspreken en als men ervan
aangesproken wordt, beleefd antwoorden.
7e- Op wagens, trams niet springen of spelen. Aan tuiters van auto's en
velo's niet komen.
8e- 's Zondags en des donderdags namiddag buiten de stad niet
wandelen gaan en al de dagen der week niet te laat op straat blijven.
9e- De grooten moeten den kleinen met beleefde woorden,
bovenstaande schikkingen, in geval van overtreding, doen naleven. In geval
van weigering, moeten zij het aan hunnen Onderwijzer laten kennen.
Elke Onderwijzer zal wekelijks lezing van het tegenwoordig reglement
geven en een schrijfboek houden waarin hij de nalatende leerlingen, met de
gegeven straf, zal inschrijven.
Roeselare, den 28sten Februari 1916.
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Dinsdag, 29sten Februari 1916

Dinsdag, 7den Maart 1916

499sten dag

506sten dag

Woensdag, 1sten Maart 1916

Woensdag, 8sten Maart 1916

500sten dag

507sten dag

Mr Will. Vanmoerbeke komt geheel den dag ter school niet: Hij moet in de
fabriek zijn.

Mr Vanmoerbeke komt om 14u30 ter school; hij moet naar de fabriek
gaan.

Bevolking der school:
Hoogste klas: 21
Middelste klas: 29
Laagste klas: 24
Totaal: 74 leerlingen.

Donderdag, 9den Maart 1916
508sten dag
Van heden af vaagt, Urbanie de school, en Emma Ladrioor de straat voor
school en huis.

Donderdag, 2den Maart 1916

Mr Van Vanmoerbeke komt om 9 ure ter school: Revue. Vader Poppe komt
mij in den namiddag zeggen dat hij in den namiddag bij den Rechter geroepen
werd, die hem melde dat de straf van Hilaire, gezien het smeekschrift, tot de
helft gebracht werd en naar Duitschland niet zou gevoerd zijn. Hilaire werd
eerst tot 9 maanden gevang met vervoer veroordeeld. In beroep werd hij met 4
maanden en vervoer gestraft en na het smeekschrift tot 2 maanden zonder
vervoer.

501sten dag

Vrijdag, 3den Maart 1916
502sten dag

Vrijdag, 10den Maart 1916

Mr Willem Vanmoerbeke komt in den namiddag ter school niet: hij moet in
de fabriek zijn.
509sten dag

Zaterdag, 4den Maart 1916
Zaterdag, 11den Maart 1916
503sten dag
510sten dag

Maandag, 6den Maart 1916

Morgen, zondag, worden de lessen van engelsche taal, die voor 2 lessen
opgeschorst waren hernomen, na eene schriftelijke zinswijze van den heer
Burgemeester en de mondelinge toestemming van Mr Alb. Vermeulen
gekregen te hebben.

505sten dag
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Maandag, 13den Maart 1916

Dinsdag, 21sten Maart 1916

512sten dag

520sten dag

De kolom 84 viert feest in de 2de klas. Om 7 uren begonnen duurt het tot
10 ½ uren; pilsen, muziek, zang en cigaren. De schreper aan de buitenste deur
is gebroken en eene ruit in de glazen deur van den doorgang.

Dinsdag, 14den Maart 1916

Ik verneem de dood van Alderweireldt, gewezen onderwijzer der School.

Woensdag, 22sten Maart 1916
521sten dag

513sten dag
Mr William Vanmoerbeke is dezen namiddag naar de fabriek moeten gaan.

Mr Alb. Vermeulen komt in den namiddag de school bezoeken. Het hierbij
gaande getuigschrift wordt den l.l. van Iseghem mede gegeven, om de toelating
te krijgen van aan de revue afwezig te zijn.

Woensdag, 15den Maart 1916
Der untergezeichneter, Emiel Benoot, Director der Weltliche Schüle, zü
Roeselare, erklärt dasz die genannten:
David, Maurits, wohnhaft in Iseghem
Isaac Roger, idem
Camille Verhulst, idem
Beernaert Eugene, idem
Callens, Karl, idem
Schüler sind in den Schüle unter seine Führung.

514sten dag

Donderdag, 16den Maart 1916
515sten dag

Vrijdag, 17den Maart 1916

Roeselare, den 22 Marz 1916

516sten dag

(getekend Der Direktor Em. Benoot)

Zaterdag, 18den Maart 1916
517sten dag

Donderdag, 23sten Maart 1916
522sten dag

Maandag, 20sten Maart 1916
519den dag

Vrijdag, 24sten Maart 1916

Van heden af wordt het eten ten huize niet meer gemaakt.

523sten dag
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Zaterdag, 25sten Maart 1916

Zaterdag, 1sten April 1916

524sten dag

531sten dag
Hierbij gaande brief wordt tot den Oorts-Bevelhebber van Iseghem
gezonden om hem den duur van het Paaschverlof te laten kennen.

Maandag, 27sten Maart 1916
526sten dag

Roeselare, den 1sten April 1916
Gisteren, zondag, kwam een officier plaats vragen voor soldaten van 362ste
regiment die er het middageten zouden nemen. Ik maakte alles gereed; doch ik
zag niemand komen. Zij gingen naar de fabriek van Mr Tant.

Herr Orts-Kommandant in Iseghem,
Ich, Untergezeichneter, Emiel Benoot, Director der freien weltlichen
Schüle, in Roeselare, nehme mir die ehrfürchtsvolle Freiheit, herr OrtsKommandant, untertänigst Ihnen zü berichten dasz die Osterferientagen
beginnen an 8sten April und eindigen am 16ten dasselben Monats.
Ich erbleibe mit vollkommster hochachtung, herr Orts-Kommandant,
Ihr gehorsammster Diener.

Dinsdag, 28sten Maart 1916
527sten dag

Woensdag, 29sten Maart 1916

(getekend Em.Benoot)

528sten dag
Van heden af worden de lessen van snelschrift hernomen. Zij worden
beurtelings gegeven door Vandercruyssen Fritz en Bouteca Roland den
maandag, woensdag en zaterdag, telkens van 11½ uren tot 12 uren, opdat de
l.l. van Iseghem er deel zouden kunnen aan nemen. William Vanmoerbeke,
Voorzitter der Oud-leerlingen Bond, volgt de les.

Maandag, 3den April 1916
533sten dag
6 jaargangen - waarvan eenige onvolledig - aan den heer L. Ackerman
teruggeven op zijne aanvraag. Hij had ze over enkele jaren aan de school
geschonken.

Donderdag, 30sten Maart 1916
529sten dag

Dinsdag, 4den April 1916
Van heden af geef ik van 11u tot 11u30, voor de hoogste afdeeling, eene
les van Boekhouden, iederen donderdag.

534sten dag
Mr Alb.Vermeulen bezoekt de school in den namiddag en brengt de
bulletijns mede die hij geteekend heeft.

Vrijdag, 31sten Maart 1916
530sten dag
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Woensdag, 5den April 1916

Maandag, 17den April 1916

535sten dag

547sten dag

Donderdag, 6den April 1916
536sten dag
Maurice Cauwelier, oud-leerling, volgt de lessen van Meetkunde.

Vrijdag, 7den April 1916
537sten dag
Mr Wil.Vanmoerbeke, komt in den voormiddag ter school niet: hij moet in
de fabriek zijn.

De l.l. Librecht Victor kan naar school niet meer komen omdat hij geene
schoenen meer heeft en zijne ouders kunnen er onmogelijk koopen. De l.l. der
school vragen de toelating aan hunne ouders om eenige spaarpenningen te
storten ten einde hunne makker ter hulp te komen en dat brengt op:
Hoogste klas: 12.03
Middelste: 4.63
Laagste: 5.33
Totaal: 21.99. Van die som wordt er aan de Ouders van Librecht 11Fr25
geschonken en de overblijvende 10Fr74 wordt aan den Oud-leerlingen Bond
geschonken. Waarvan hierbij kwijting. Indien er nog zulk een geval voordoet zal
men de hulp van de Oud-leerlingen Bond inroepen.

Oud-Leerlingen Bond der Sereldlijke School, Roeselare

Zaterdag, 8sten April 1916

Roeselare, den 18 April 1916 – Kwijting

538sten dag
De bulletijns worden aan de l.l. medegegeven. Op het leerlingboekje
schrijven de Ouders dat zij het bulletijn ontvangen hebben. Mr Alb. Vermeulen
heeft de bulletijns geteekend. Lezing van 't reglement betreffende het gedrag
der l.l. Aanbevelingen. Ik stort het geld, voortkomende van het schoolgerief, in
den Bank De Laere, waarvan hierbij kwijting. Mr A. Compernolle heeft de
toelating gevraagd om naar huis te gaan: de Duitsche overheid heeft de
toestemming geweigerd.

Ontvangen van Mijnheer Em.Benoot, de som van tien franken 74
centiemen, te storten in de kas van den Oud-Leerlingenbond.
De voorzitter,
(getekend Wm. V.Moerbeke)

Dinsdag, 18den April 1916

Paaschverlof tot den Maandag, 17den April, niet inbegrepen.
548sten dag
Reçu de Monsieur E.Benoot la somme de soixante sept francs 19 centimes
(Effets classiques- année scolaire 1915-1916 - 2e trimestre)
Roulers, le huit Avril 1916.

Bevolking na het Paaschverlof.
Hoogste klas: 21
Middelste: 29
Laagste: 26
Totaal: 76 leerlingen.

(Pour M. A.De Laere: sig. Cuvelier)
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Woensdag, 19den April 1916

Donderdag, 27sten April 1916

549sten dag

557sten dag

Sedert één maand en half zijn de prijzen der eetwaren fel gestegen.
Koffie: 8Fr de Kgr
Boter 6Fr de Kgr
Melk: 0.15Fr de ½ l.
Vleesch: 5Fr de Kgr
Zeep: 5Fr de Kgr
Lamp olie: 7Fr de liter
(cristallisé) suiker: 2Fr60 de Kgr. Daarenboven is het nog niet altijd
mogelijk de eetwaar te krijgen en maat en gewicht laten veel te wenschen. Ik
koop een zwijntje wegende 118 Kgr, aan 2Fr.90 de Kgr met onkosten van
zouten en inleggen 353Fr75; dat maakt 2Fr99 of 3Fr den Kgr.

Over jaren woonde een "Kavemetsertjen" in het gat dat tot verluchting
dient van het gemak van het huis. Het werd eruit gedreven door de musschen
en dit jaar wordt de musch op hare beurt eruit verjaagd door eene spreeuw (un
étourneau). De dieren kennen slechts het "recht van den sterkste". Beschaafde
landen vergieten bijna twee volle jaren bloed, om dat recht, bij de dieren
gehuldigd, te doen zegepralen!

Vrijdag, 28sten April 1916
558sten dag
Mr Alb.Vermeulen bezoekt de school in den namiddag.

Donderdag, 20sten April 1916
Zaterdag, 29sten April 1916

550sten dag
559sten dag

Vrijdag, 21sten April 1916
Laatste schooldag van Mr Will.Vanmoerbeke, die van donderdag, 24ste
Februari 1916 tot heden Hil.Poppe vervangen had.

551sten dag

Zaterdag, 22sten April 1916

Maandag, 1sten Mei 1916

552sten dag

561sten dag

Zondag 23sten April - Paschen
Maandag 24sten April -2de paaschdag
Dinsdag 25sten April - 3de paaschdag

Mr H.Poppe herneemt zijne bediening, die hij sedert den 15den Februari
1916 had moeten staken. De hierbijgaande omzendbrief wordt aan de leden
van den Oud-leerlingenbond gezonden. Hierbij ook de verordening over den
tijd.

Verlof

Woensdag, 26sten April
556sten dag
H.Poppe brengt ons een bezoek gedurende den speeltijd om 10 uren. Hij
werd gisteren avond losgelaten.
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Vrijdag, 5den Mei 1916
Oud-Leerlingen Bond der Wereldlijke School voor jongens - Roeselare, 25
April 191

565sten dag

Waarde Heer en Vriend,

Zaterdag, 6den Mei 1916
Wij hebben de eer U te berichten, dat wij besloten hebben ons
maandelijksch bezoek aan de school tijdelijk op te schorsen.
Wij nemen de gelegenheid te baat om U kenbaar te maken, dat onze
BOEKENKAST heringericht is. Wij bezitten nu een aanzienlijk getal
boekwerken, zoowel Vlaamsche als Fransche en van allen keus.
De boekerij is open den Donderdag van iedere week, van 1 tot 2 ure, bij
den Voorzitter, 46, Statiedreef.
Wij hopen op een goed en aanhoudend bezoek.
Nieuwe giften van boeken worden altijd met dank aanvaard.
Ondertusschen bieden wij U, M….., onze beste groeten aan.

566sten dag
De hierbij gevoegde brief van den Heer Burgemeester ontvangen (Zie
groot album)

Maandag, 8sten Mei 1916
568sten dag

Namens het Bestuur,
De Voorzitter, WM. VAN MOERBEKE.

Dinsdag, 9den Mei 1916
569sten dag

Dinsdag, 2den Mei 1916

Woensdag, 10den Mei 1916

562sten dag

570sten dag

Daar het Duitsch uur verplichtend is beginnen de klassen 2 uren vroeger
dan op gewonen tijd; dat is om 6 ½ gewonen tijd of 8 ½ Duitsch uur. Zie de
verandering van Maandag 1sten Mei 1916, hiernevens.

Donderdag, 11den Mei 1916
571sten dag

Woensdag, 3den Mei 1916

Je plante, entre les fleurs, de mon jardinet, des échalotes, vu le haut prix
de ce condiment.

563sten dag

Vrijdag, 12den Mei 1916
Donderdag, 4den Mei 1916
572sten dag
564sten dag

Zaterdag, 13den Mei 1916
573sten dag
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Woensdag, 24sten Mei 1916
De engelsche les van den zondag wordt in de school niet meer gegeven.
584sten dag

Maandag, 15den Mei 1916
Donderdag, 25sten Mei 1916
575sten dag
585sten dag

Dinsdag, 16den Mei 1916
Vrijdag, 26sten Mei 1916
576sten dag
586sten dag

Woensdag, 17den Mei 1916
Zaterdag, 27sten Mei 1916
577sten dag
587sten dag

Donderdag, 18den Mei 1916
Maandag, 29sten Mei 1916
578sten dag
589sten dag

Vrijdag, 19den Mei 1916
Dinsdag, 30sten Mei 1916
579sten dag
590sten dag

Zaterdag, 20sten Mei 1916
Woensdag, 31sten Mei 1916
580sten dag
591sten dag

Maandag, 22sten Mei 1916

Donderdag, 1sten Juni. Verlof: O.H.Hemelvaart (Ascension)

582sten dag

Vrijdag, 2den Juni 1916
Dinsdag, 23sten Mei 1616

593sten dag

583sten dag
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De Kolonne 84, die bij Mr Tant, in de fabriek verblijft, vraagt de 3de klas om
er feeste te vieren; doch komen niet - Een soldaat dier Kolon die onderwijzer is
bezoekt de school.
Daar ik tot heden dagelijks 0,50Fr moest betalen voor eene teljoor
aardappelen, koop ik aardappelen aan 14Fr het honderd Kgr.

Zaterdag, 3den Juni 1916
594sten dag

Maandag, 5den Juni 1916
Woensdag, 14den Juni 1916

596sten dag
605sten dag

Dinsdag, 6den Juni 1916
Donderdag, 15den Juni 1916

597sten dag
606sten dag

Woensdag, 7den Juni 1916
Vrijdag, 16den Juni 1916

598sten dag
607sten dag

Donderdag, 8sten Juni 1916
Zaterdag, 17den Juni 1916

599sten dag
608sten dag

Vrijdag, 9den Juni 1916
Maandag, 19den Juni 1916

600sten dag
Hierboven het photografisch plan van Roeselare, door Valère Thibau. 't Is
een voorbeeld van de kleine "nijverheden" die de oorlog doet ontstaan en zoo
menigvuldig als verscheiden zijn. (Zie Groot Album).

610sten dag

Zaterdag, 10den Juni 1916

611sten dag

601sten dag
Zondag 11den Juni: Sinksen
Maandag 12den Juni: 2den Sinksendag
Dinsdag 13den Juni: 3de Sinksendag

Dinsdag, 20sten Juni 1916

Woensdag, 21sten Juni 1916
Verlof

612sten dag
Eene hesp wordt gedragen om te doen rooken.
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Bevolking der school.
Laagste klas - 26
Middelste - 29
Hoogste - 21
Totaal: 76 leerlingen.
De laatste gevangen Russen, die hier werken, verlaten de streek.

Donderdag, 22sten Juni 1916
613sten dag

Vrijdag, 23sten Juni 1916
614sten dag

Maandag, 3den Juli 1916
Zaterdag, 24sten Juni 1916

624sten dag

615sten dag

Dinsdag, 4den Juli 1916
Maandag, 26sten Juni 1916

625sten dag

617sten dag

Woensdag, 5den Juli 1916
Dinsdag, 27sten Juni 1916

626sten dag

618sten dag

Donderdag, 6den Juli 1916
Woensdag, 28sten Juni 1916

627sten dag

619sten dag

Vrijdag, 7den Juli 1916
Donderdag, 29sten Juni 1916

628sten dag

620sten dag

Mr. Alb. Vermeulen bezoekt de school in den voormiddag.

Vrijdag, 30sten Juni 1916

Zaterdag, 8sten Juli 1916

621sten dag

629sten dag

Zaterdag, 1sten Juli 1916

Maandag, 10den Juli 1916

622sten dag

631sten dag
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Dinsdag, 11den Juli 1916

Donderdag, 20sten Juli 1916

632sten dag

641sten dag

Woensdag, 12den Juli 1916

Vrijdag, 21sten Juli 1916

633sten dag

642sten dag

Donderdag, 13den Juli 1916

Zaterdag, 22sten Juli 1916

634sten dag

643sten dag

Vrijdag, 14den Juli 1916
635sten dag
Vliegers der Bondgenooten vliegen om 18 uren over de stad. Er wordt
geschoten en een stuk schrapnel valt op de speelplaats.

Zaterdag, 15den Juli 1916
636sten dag

Maandag, 17den Juli 1916
638sten dag

Robert Bouteca liep, gedurende de uitspanning van 14.45 - 15.15 naar de
pisplaats en viel zoo ongelukkig dat hij bleef liggen en bijna geen adem meer
had. De jongen zag veel af en ik dacht dat hij ging sterven en deed een
geneesheer halen. Ik legde compressen van koud water op de slapen
intusschen de aankomst van Mr Delacroix. Roberts toestand was intusschen
iets gebeterd; hij werd in het salon geleid en de doctor onderzocht hem daar.
Hij vond dat er geen beenderbreuk was en Mr Poppe vergezelde Robert naar
huis, om het ongeval aan zijn Ouders uiteen te doen.
In den nacht van vrijdag op zaterdag om 10 m. vóór 1 uur werd een bom
geworpen op het huis bewoond door Odile Soenen, Kunststraat. Gelukkiglijk is
er niets dan stoffelijke schade. Het gerucht loopt dat de bom door een Duitsch
vliegtuig geworpen werd. Ten gevolge van het gebeurde plaatst men op al de
verheven gebouwen mitrailleuzen en men bereidt in al de straten kelders om
tot vluchtoord der soldaten te dien. Op iederen staat het getal mannen dat hij
opnemen kan. Het schuifeling bij Mr Delbecque schuifelt om de menschen te
verwittigen.
644sten dag - Zondag 23sten Juli 1916 –
645sten dag - Maandag 24sten Juli 1916 - Verlofdag.

Dinsdag, 18den Juli 1916
639sten dag

Dinsdag, 25sten Juli 1916 - Wedstrijden
646sten dag

Woensdag, 19den Juli 1916

De l.l. van Iseghem komen van heden af ter school niet meer. Zij krijgen
geen pas-port meer.
647sten dag - Woensdag, 26sten Juli 1916 - Wedstrijden (1)
648sten dag - Donderdag, 27sten Juli 1916 - idem

640sten dag
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649sten dag - Vrijdag, 28sten Juli 1916 - idem
650sten dag - Zaterdag, 29sten Juli 1916 - idem
651sten dag - Zondag, 30sten Juli 1916 - Verlof
652sten dag - Maandag 31sten Juli 1916 - Wedstrijden
653sten dag - Dinsdag, 1 Augustus 1916 – idem. Men moet zich heden
eene nieuwe eenzelvigheidskaart verschaffen. Op de vischmarkt voor de
Wallenstraat.
(1) Mr Alb. Vermeulen bezoekt de school in den voormiddag en stelt het
groot verlof vast van 13den Aug. tot 11den September niet inbegrepen.
- In elk geval het verlof schikken volgens het pasport dat Mr
Compernolle krijgen kan.

Dinsdag, 8sten Augustus 1916
660sten dag
Heden om 17 uren begint het schuifeling (sirène) der fabriek van Mr
Delbecque te schuifelen. Men hoort het geknal der mitrailleuzen. De vliegers
der Bondgenooten zijn boven stad. Eenige bomben worden geworpen. Eene
valt in het begin der Steenhouwersstraat (kant van St.Hubrechtstraat). De
andere linksch en rechtsch O.L.V.Kerk. Stoffelijke schade en in de
steenhouwersstraat een man is zijn been afgerukt en sterft ten gevolge der
wonde.

Woensdag, 9den Augustus 1916
Woensdag, 2den Augustus 1916
661sten dag
654sten dag
Bevolking der school
Hoogste klas - 21
Middelste klas - 29
Laagste klas - 26
76 leerlingen.

Donderdag, 10den Augustus 1916
662sten dag

Vrijdag, 11den Augustus 1916
Donderdag, 3den Augustus 1916
663sten dag
655sten dag

Zaterdag, 12den Augustus 1916
Vrijdag, 4den Augustus 1916
664sten dag
656sten dag

Maandag, 14den Augustus 1916

Zaterdag, 5den Augustus 1916
666sten dag

657sten dag

667sten dag - Dinsdag, 15 Augustus 1916. O.V.Hemelvaart (Verlof) (Assomption)

Maandag, 7den Augustus 1916
659sten dag
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Woensdag, 16den Augustus 1916

Schooljaar 1916-1917

668sten dag

Donderdag, 17den Augustus 1916
669sten dag

Vrijdag, 18den Augustus 1916
670sten dag

Zaterdag, 19den Augustus 1916
671sten dag
Het verlof begint heden om 14u45m, alhoewel Mr Compernolle nog geen
pas-port ontvangen heeft. Mr Vermeulen Albert heeft de bulletijns geteekend
en worden met de l.l. mede gegeven. Het verlof duurt tot den maandag 18den
September om 8½ u. Belgisch uur (maandag niet inbegrepen). Vandaag 22
maanden geleden van de beschieting der stad - Het verlofwerk wordt gegeven
en boeken der Boekenkas ter beschikking uitgedeeld. Mr Al. Compernolle komt
mij tegen den avond melden dat hij geen pas-port gekregen heeft. Ik ben des
anderen daags, zondag, naar de woonst van Mr Alb. Vermeulen geweest om te
zeggen dat het verlof begonnen was en dat Mr Compernolle ongelukkiglijk
geen pas-port gekregen had. Hij stemt erin toe dat ik de laagste klas doe
kuischen, om er, na het verlof school erin te houden. Hij raadt aan acide
phénique te gebruiken in plaats van Créoline, omdat eerst genoemde sterker
werkt en beterkoop is.
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Gedurende het Groot verlof
Dinsdag, 29sten Augustus 1916 – Al. Compernolle komt mij melden dat hij pasport gekregen heeft, om per spoor lang Ledeghem, voor één maand,
naar Meenen te gaan.Dat nieuws verheugt ons beiden, maar vooral
Aloïs.
Om 17 uren zeer geweldige stortregen: De speelplaats staat
gedeeltelijk onder water en goten van afdak en platform loopen over.
Het water komt echter niet in den doorgang, daar wij de rooster
kunnen zuiveren van het vuilputje der middelste klas.
Donderdag, 31sten Aug. 1916 – De middelste klas wordt gekuischt, om er les te
geven na het verlof. Zoo komen de 2 laagste klassen weder in hunne
lokalen en de gang van het huis wordt verlaten. Ik stel vast dat de
plooimeter, de stokmeter, de dubbele centiliter en centiliter (in tin)
verdwenen zijn. Ik koop een plooimeter Voor 60 centiemen, doch vind
in de winkels het overige niet.
Zondag – 3den September - Ik zaag de verdroogde kroonen van eenige boomen
af en breek en klief de blokken om stoofaansteeksel te hebben
gedurende de winter.
Woensdag 6den September – 1916. Ik bestel bij Deraedt 2 schrijfboeken om
tot klasboeken te dienen voor de 2 laagste klassen. Ik stort in den Bank
De Laere het geld voortkomende van den verkoop van het schoolgerief
voor den laatsten trimester van het schooljaar 1915-1916, waarvan
hierbij kwijting. Ik ontvang de som van 135 fr. Voor 3000 Kgr kolen
gekocht bij S. Seaux – Wittebolle.
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De hierbij gevoegde brief wordt aan den oortsbevelhebber van Iseghem
gestuurd.
Reçu de Monsieur Emile Benoot la somme de soixante quatre francs 62
centimes pur effets classique 3ème trimestre 1916 (annér scolaire
1915 1916)
Roulers le 6 septembre 1916,
Cuvelier

Donderdag – 7den September – Koop van 5 konijnjongen aan 1fr.25 stuk die ik
kweek in bovenkamerken met gecimenteerde vloer.
Gedurende de verlofdagen verbreed en verbeter ik het plankiet of
planket waarop de banken staan en waaraan ik reeds verleden
paaschverlof gewerkt had. Ik vestig ook steviger de rugleuning van 2
gebroken banken. Ik doe een nieuw slot aanbroken Ik doe een nieuw
slot om den lessenaar der middelste klas, dat ik 9,95 centiemen betaal.
Het slot der deur der middelste klas was gebroken en de sleutel
weggemaakt. IK doe er een nieuw slot aan dat 2 f.40 cent kost. Eindelijk
vermaak ik de sloten van de lessenaar der laagste klas, waarvan de
sloten afgerukt, maar niet gebroken waren. Ik pas eene plank op den
beschadiging vloer der middelste klas.

Maandag 18den September 1916
701sten dag
De laagste klas verlaat het huis om bezit van hare klas te nemen.
Opschuiven der l.l. in eene hoogere klas en afdeeling. – Schoolgerief geven.
Lezing van ’t schoolreglement.
Lezing van’t reglement met betrek op de bezetting der stad door de
Duitsche soldaten.
Overzicht der Verlofwerken.
Mr. Aloïs Compernolle is van Meenen niet gekomen. – Mr. Alb. Vermeulen
woont de opening der klassen. Ik doe een aanspraak tot de l.l. Zie het
hierbijgaande briefken.
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Lieve leerlingen!
Wanneer ik u dezen morgen ter school zag komen met uw pakje boeken onder
den arm, welgemoed, met glanzende oogjes en ronde, roode kaakjes, dan
zegde ik bij mijn zelven: Dat zijn mannekens die gedurende het groot verlof,
veel gespeeld hebben en nu blijde zijn naar school te komen, blijde zijn er
hunne schoolgezellen weder te zien en blijde zijn hunne Meesters weder te
zien!
Hewel! Lieve l.l. wij ook zijn blijde en verheugd uw zoo taltijk en gezond weder
te zien en ik wensch u eenen hartelijken Welkom!
Ja, weest welkom namens Mr. Alb. Vermeulen die door zijne bezoeken
gedurende twee jaren, l.l. en meesters aanmoedigt en vandaag bij het openen
der klassen, door zijne tegenwoordigheid een nieuwe blijk van genegenheid
geeft.
Weest welgekomen in den naamvan Mr. Al. Compernolle, die zijn huiselijk
leven verlaat en hier zijne tafel koopt, ten einde u te kunnen onderwijzen.
Weest welgekomen in naam van Mr. Poppe die ons een groten dienst bewijst
met als bijgevoegde onderwijzer op te treden.
Gij allen zijt dus Welkom hier in uw huis; want hebt gij er reeds aan gedacht,
dat ge twee huizen bezit? – Wat zijt ge rijke mannekens! – Ge hebt één huis,
waar Vader en Moeder woont; waar ge eet en slaapt en waar ge kleedeen
krijgt. In één woord waar uwe Ouders in uwe dagelijksche noodwendigheden
voorzien.
Hier hebt ge een tweede huis, voor u gebouwen, met eene groote poort om
binnen te komen en eene bel om u aan te melden: met een groote, wijde
speelplaats met afdak, waar ge kunst spelen als het weder slecht is; met drie
schoone, nette kamers of klassen. In dat huis hebt gij ook uwen Vader of beter
gezegd drie Vaders die op u waken en u onderwijzen en opvoeden, opdat ge
later, groot geworden, eerlijk an uw brood zou komen en een nuttig lid der
samenleving zou zijn. Zoals ik het reeds gezegd hebt, zorgt Vader en Moeder
voor het dagelijksch onderhoud. Hier zorgen uwe Vaders voor uw toekomend
onderhoud.
Om te eindigen zou ik u wel willen enen raad geven. Wanneer ge des morgens
hier naar uw tweede huis komt, bij uwe tweede Vaders en ge de poort binnen
treedt, slaat dan uwe oogen daar op de woorden Welkom! Denkt er tevens op
dat ge hier welgekomen zijt en zegt dan in uw eigen: In het huis waar ik zoo
hartelijk welkom ben zal ik mij goed gedragen en wel leeren om te toonen dat ik
een dankbaar kind ben. De twee zaken moeten te zamen gaan; neem één van
beide weg en ge kunt niet meer voor een goede l.l. doorgaan. Volgt dien raad
en gij zult er u goed mede bevinden.
Begeeft u nu, elkeen naar zijne klas. Daar zult ge de beloning van een jaar
studie en goed gedrag ontvangen. De l.l. der hoogste afdeelingen, die het
vereischte getal punten bekomen hebben in wedstrijden mogen van klas
opschuiven en de l.l. der laagste afd. zullen naar de hoogste mogen overgaan.
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Dinsdag 19den september 1916
702den dag
Mr. Al. Compernolle is nog niet gekomen. De klasuren van den namiddag
worden verminderd tot zijne terugkomst.

Woensdag 20sten September 1916
703den dag
De hierbij gevoegde brief wordt aan de Commandatur van Iseghem
gezonden.

Roeselare, den 20sten September 1916
Heer Oordsbevelhebber,
Iseghem
Ik bid U zoo goed te willen zijn de toelating aan de leerlingen
David Maurits en Beernaert Eugeen te verlenen om in rijwiel naar school te
mogen komen.
Zoo zouden die leerlingen min vermoeid zijn als zij hier toekomen en
beter geschikt zijn om het onderricht te ontvangen.
Aanvaard, Heer Oordsbevelhebber de verzekering mijner hooge achting.
De Besturder
Em. Benoot

Donderdag 21 September 1916
704den dag
Om 4 uren namiddag kreeg ik het bezoek van de geheime politie vergezeld
van een soldaat om mijn toestel van draadlagen telegraaf te eischen. Ik toonde
hen het ontvangst bewijs door de telegraphisten van den Staat mij gegeven
hadden. Daarop begaven zij zich naar de speelplaats, waar ik hun toonde dat de
voelers (antennes) weggenomen waren. Daarop verlieten zij het huis zeggende
dat ik des anderendaags mij moest begeven Consciencestraat N° 29 (geheime
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veldpolitie) om 10 uren (duitschen tijd) om het proces-verbaal op te maken. Ik
sliep heel slecht. Ik begaf mij naar het aangeduide huis, waar hij een procesverbaal schreef van zijn bezoek van den vorige dag. Ik tekende het schrift en
alles was effen.

Vrijdag 22sten September 1916

Bevolking der school met het begin van het schooljaar 1916-1917
Hoogste klas – 31
Middelste klas – 29
Laagste klas – 25
Totaal – 85 leerlingen

Vrijdag 29sten September 1916

705den dag
712den dag

Zaterdag 23sten September 1916

Zaterdag 30sten September 1916

706den dag
De lessen van Engelse taal, worden met toestemming van Mr. Alb.
Vermeulen, van heden af door Mr. Wiliam Vanmoerbeke gegeven. Ik zeg een
woord bij aanvang dier lessen, om den leeraar voor te stellen en zijne
verdiensten te doen uitschijnen.

713den dag

Maandag 2den Oktober 1916
715den dag

Maandag 25sten September 1916
Vanaf heden beginnen de klassen met het uur van Midden Europa, luidens
den brief zaterdag l.l. ontvangen (zie hiernevens) - Zie groot album
Mr. Alb. Vermeulen bezoekt de school in den namiddag.

708sten dag

Dinsdag 26sten September 1916
Dinsdag 3den Oktober 1916
709den dag
716den dag

Woensdag 27den september 1916
Woensdag 4den Oktober 1916
710den dag
717den dag
Een soldaat komt eene kamer vragen om er eene “Schreibstube” in te
richten.

Donderdag 5den Oktober 1916

Donderdag 28den September 1916
718den dag
711sten dag
Mr. Al. Compernole keert heden terug van Meenen om morgen zijne
bezigheid te hernemen.
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Vrijdag 6den Oktober 1916

Dinsdag 17den Oktober 1916

719den dag

730sten dag

Zaterdag 7den Oktober 1916
Woensdag 18den Oktober 1916
720sten dag
731sten dag

Maandag 9den Oktober 1916
Donderdag 19den Oktober 1916
722sten dag
732sten dag

Dinsdag 10den Oktober 1916

Verjaring niet gevierd. 4 l.l. van Iseghem vragen om ¾ u., elken dinsdag en
vrijdag, vroeger de school te mogen verlaten om te Iseghem den leergang van
engelsch te kunnen volgen. Na Mr. Vermeulen geraadpleegd te hebben wordt
de vraag niet ingewilligd.

723sten dag

Woensdag 11den Oktober 1916
Vrijdag 20sten Oktober 1916
724sten dag
733sten dag

Donderdag 12sten Oktober 1916

2 soldaten komen slaping vragen, vooréén dag zeggen zij. Ik kan er hun
geen geven.

725sten dag

Zaterdag 21sten Oktober 1916

Vrijdag 13den Oktober 1916
734sten dag

726sten dag

Maandag 23sten Oktober 1916

Zaterdag 14den Oktober 1916
736sten dag

727sten dag

Dinsdag 24sten Oktober 1916

Maandag 16den Oktober 1916
737sten dag

729sten dag
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Zij zegt dat zij in het huis mogen blijven, dat zij enkel de fabriek moeten
verlaten.
Woensdag - 1sten November. Allerheilgen. Verlof
Donderdag - 2den November. Allerzielen. Verlof

Woensdag 25sten Oktober 1916
738sten dag
Verandering van volk in de fabriek.

Vrijdag 3den November 1916

Donderdag 26sten Oktober 1916
747sten dag

739sten dag
0fr.70 betaald voor 2 roosters voor de schoven der twee laagste klassen.

Vrijdag 27sten Oktober 1916

Mr. Alb. Vermeulen komt de school in den namiddag bezoeken.
Bevolking der school:
Hoogste klas 32 l.l.
Middelste klas 34 l.l.
Laagste klas 26 l.l.
Totaal 92 leerlingen

740sten dag

Zaterdag 4den November 1916
Zaterdag 28sten Oktober 1916
748sten dag
741sten dag

Maandag 6den November 1916

Een plakbrief over de leerplicht ontvangen om in de klas uitgeplakt te zijn
en aan de l.l. uitgelegd te worden. Hierbij de plakbrief. (Zie groot album)
750sten dag

Maandag 30sten Oktober 1916

De protestantsche school wordt gesloten door het besturend comiteit.
Eenige l.l. komen naar onze school. – Bovenstaande brieven worden door de
Onderwijzers ingevuld en door de huisvaders geteekend.

743sten dag
Het hierbij gaande “nieuws” lees ik in “De Gentenaar” van zaterdag 28sten
October 1916. Zie : Groot Album.

Roeselare, den …………………………… 19………
Heer Schoolopziener,

Dinsdag 31sten Oktober 1916
744sten dag
Om 13 uren komt Van Hauwe, apotheker, mij zeggen, over van verdriet,
sat de Commandateur de drukkerij van vóór het huis aangeslagen heeft en dat
zijne Moeder en zijne Zuster het huis moeten verlaten. Zij hebben 48 uren om
alles te ruimen. Hij vraagt meubelen in mijn huis te mogen plaatsen hetgeen ik
dienstvallig toesta. Des andererendaags komt juffer Van Hauwe mij bedanken.
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De ondergeteekende ………………………………………………………………..
heeft de eer U ter kennis te brengen dat zijn zo …………………….
geboren den ………………………………
de leergangen volg der “Wereldlijke School van hoogeren graad”,
gevestigd Wallenstraat, Nr. 9, Roeselare.
……………………………..
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Dinsdag 7den November 1916

Vrijdag 10den November 1916

751sten dag

754sten dag

Woensdag 8sten November 1916
Zaterdag 11den November 1916
752sten dag
755sten dag

Donderdag 9den November 1916
Maandag 13den November 1916
753sten dag
757sten dag
Heden worden de verklaringen, door de Ouders geteekend, naar het
stadhuis gezonden, vegezeld van den hierboven brief. (Zie plakbrief van 28den
Oktober)
Op 32 l.l. der hoogste klas waren er 2 wien de wet toegepast werd.
Op 34 l.l. der middelste klas waren er 19 wien de wet toegepast werd.
Op 30 l.l. der laagste klas waren er 24 wien de wet toegepast werd.
Op 96 l.l.
waren er 45 l.l. wien de wet toegepast werd.
Mr. Poppe draagt de brieven naar het stadhuis, waar men hem naar de
Commandatur zendt. Daar eischt men het port te betalen. Mr. Poppe doet
opmerken dat de verzending vrachtvrij is. Na genomen inlichtingen bij den heer
schepen wordt de zak zoo bevonden en aanvarden de verzending.

Dinsdag 14den November 1916
758sten dag

Woensdag 15den November 1916
759sten dag

Donderdag 16den November 1916
Roeselare, den 9den November 1916

760sten dag

Heer Schoolopziener,

Vrijdag 17den November 1916
In antwoord op uwen plakbrief ontvangen door tusschenkomst
van het Gemeentebestuur van Roeselare, heb ik de eer U de verklaringen
der ouders te zenden wiens kinders de “Wereldlijke School van hoogeren
graad voor jongens”, bijwonen en geboren zijn in den loop der jaren 1905
tot en met 1910.
Aanvaard, Heer Schoolopziener, de verzekering mijner hooge
achting.
De bestuurder,

761sten dag

Zaterdag 18den November 1916
762sten dag
764sten dag Maandag - 20sten November 1916 Verlof

Em. Benoot
Aan den Heer Carette, Kantonalen Schoolopziener te Thielt.
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Dinsdag 21sten November 1916

Donderdag 30sten November 1916

765sten dag

774sten dag
Ik maak aan 4 banken een verhoog aan de lessenaars opdat de l.l. zich
rechter zouden kunnen houden. Vele l.l. zijn de banken ontgroeid. – Ik gebruik
voor het maken van’t verhoog 2 lesenaars die in den tijd gediend hebben voor
de “avondschool”.

Woensdag 22sten November 1916
766sten dag

Donderdag 23sten November 1916

Vrijdag 1sten December 1916

767sten dag

775sten dag
Eduard Ameye, der laagste afdeling, krijgt eene toelage 7 fr.en (cfr. het
overschot der eerste giften) voor het koopen van een paar schoen. De
Oudleerlingen Bond heeft zich met de zaak belast.

Vrijdag 24sten November 1916
768sten dag

Zaterdag 2den December 1916

Zaterdag 25sten November 1916
776sten dag

769sten dag

Bevolking der school op 11den december 1916:
Hoogste klas 32 l.l.
Middelste klas 35 l.l.
Laagste klas 33 l.l.
Totaal – 100 l.l. !!

Maandag 27sten November 1916
771sten dag
Ik zag gisteren, zondag, voor de eerste maal binst den oorlog eene
bedevaart voorbij trekken naar het Koortskapelleken.

Dinsdag 28sten November 1916

Maandag 4den December 1916
778sten dag
Robert Bouteca gaat, als weerbare man, naar het controol en wordt als
“werker” opgeteekend. Ik geef hem het hierbij gevoegd getuigschrift. (Zie
keerzijde van dat van Mr. Poppe)

772sten dag

Woensdag 29sten November 1916
773sten dag
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De ondergeteekende Em. Benoot, bestuurder der
“Wereldlijke School” voor jongens te Roeselare, Wallenstraat Nr. 9,
verklaart bij dezen dat Robert Bouteca, zoon van Alfons en van Fideline
Vandenbunder, geboren, den 11den Mei 1899, de leergangen van
voornoemde school volgt.
De bestuurder,
Em. Benoot
Roeselare, den 7den December 1916

Dinsdag 5den December 1916
779sten dag
Het hierbij gtuigschrift werd gegeven ten einde te bewijzen dat Mr. Hil.
Poppe een regelmatig en zeer nuttig werk verricht en dus niet als werklooze
zou aanzien worden en als “werker” zou genomen worden. – Mr. Alb.
Vermeulen bezoekt de school, stelt de nieuwjaarsvakantie vast en besluit niet
te kuischen gedurende het verlof.

De ondergeteekende Em. Benoot, bestuurder der “Wereldlijke
School” voor jongens te Roeselare, Wallenstraat Nr. 9, verklaart bij deze,
dat de heer Poppe Hilaire, woonachtig te Roeselare sedert den eersten
oktober 1900 veertien, als bijgevoegde leeraer in voornoemde school
werkzaam is en les geeft aan de leerlingen van het eerste en het tweede
stdiejaar.
Hij werd tot dit ambt benoemd, dat hij tot op heden nog vervult, door
gemis aan leerkrachten.
De bestuurder,
Em. Benoot

maakten zich sterk acytéléne licht te krijgen. Doch lukten in hunne poging niet.
Het feest kon niet gegeven worden, daar wij op niet anders voorbereid waren.
Van eenen anderen kant waren er geene china appels te bekomen zoals
voorgaande jaren. In die omstandigheid werd er met Mr. Vermeulen besloten
één dag verlof te geven. Ik maak het hierbijgaande getuigschrift.
Donderdag, 7den December 1916 – Onpasselijk. Mr. Compernolle doet mijn
klas.
Vrijdag, 8sten December 1916 – Nog onpasselijk. Elke garde kreeg van St.Niklaas een vaantje en een fruit zeggen de menschen in de stad.
Zaterdag, 9den December 1916 – Wedstrijden. De l.l. van Iseghem afwezig:
controol van weerbare mannen.
Maandag, 11den December 1916 – Wedstrijden – ik ga naar den “Hazelt” met
de Robert val en de gewichten der klas; daarbij 2 toestellen van
pfysique. Ik zeg dat er nog andere in het museum waren. Zij
moeten de toestellen van pfysique niet hebben maar behouden de
6 grootste gewichten 500 + 200 + 100 gr = 800 gr; x 2 = 1kg600 en
betalen mij 7 franken.
Wat het koper van het “huis” betreft, Mr. Frans Tant neemt dat op
zich.
Dinsdag 12den December 1916 – De dagorde gevolgd.
Woensdag 13den December 1916– De dagorde gevolgd. Aan Mr. De Kenmetter
de lijst overhandigd der l.l. die zouden kloefen noodig hebben om
te huis te dragen – (Zie hiernevens) Het getal der l.l. laten kennen
aan Mr. Albert Lefevre, die begeren de “schoolsoep” te nemen (54
l.l. zie lijst hierboven) – Ik doe mijne sleffers halven verzolen en
betaal 9 franken.

Roeselare, den 5den December 1916

Woensdag 6den December 1916 - Alles was bereid om ter gelegenheid
van St.-Niklaas, eene cinéma vertooning te geven. Het gaslicht gaf geene
voldoende klaarte. De inrichters van het feest (l.l. der hoogste afdeling)
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Donderdag, 14den December 1916 – De dagorde gevolgd. 10 eerste l.l. der lijst
gaan kloefen halen, Poppe vergezelt.
Vrijdag, 15den December 1916 – De dagorde gevolgd.
Zaterdag, 16den December 1916 – Wedstrijden. Ik betaal 90 cent. voor 3
blokken van scheuralmanakken.
Maandag, 18den December 1916 – Gedeeltelijk dagorde en gedeeltelijk
wedstrijden. Mr. Alb. Vermeulen bezoekt in den namiddag de
school. Een getuigschrift van bijwoning gegeven aan
Vancrayelynghe Julien, Vandercruyssen Fritz, Oscar Hoedt en Henri
Lagae. Nietegenstaande worden de voornoemde l.l. als werkers
aangeduid.
Dinsdag, 19den December 1916 – De dagorde gevolgd. Mr. Al. Compernolle
bekomt geen pas-port voor het nieuwjaarverlof.
Woensdag, 20sten December 1916- Wedstrijden.
Donderdag, 21sten December 1916 – Wedstrijden. – Compernole, Poppe en ik
gaan in de namiddag Mr. Vermeulen nieuwjaarwenschen en
overhandigen hem de hierbijgaande nieuwjaarwensch der
leerlingen.
Vrijdag, 22sten December 1916 – De dagorde gevolgd – De lijst opgemaakt der
l.l. wie een kledingstuk verlangen en die aan Mr. Albert Lefevre
overhandigd. (Zie de lijst keerzijde)
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Zaterdag, 23sten December 1916 – De dagorde gevolgd. Fritz Vandercruyssen
wenscht mij nieuwjaar, namens de l.l. Zie hierbij brief. – ik bedank hem, wensch
de l.l. het jaar gelukkig en voorspoedig en bid die wenschen aan hunne Ouders
over te brengen. – Ik verzoek hen ook de leeraars nieuwjaar te wenschen. – De
klas eindigt om 14u45m. – De klassen worden dit jaar met het nieuwjaarverlof
niet gewasschen: De dagen zijn kort; het weder is koud en men kan besparing
doen. – De leergangen worden hernomen Donderdag, 4den Januari 1917 – Ik
schrijf aan de Heer Oordsbevelhebber van Iseghem om hem te laten weten hoe
lang het Nieuwjaarverlof duurt (zie hiernevens den brief.) – De wedstrijden
hebben niet kunnen afgewerkt worden doordien er de laatste weken zooveel
l.l. afwezig waren uit reden van onpasselijkheid. De wedstrijden zullen na het
verlof hernomen worden. – Er werden geen nieuwjaarbrieven geschreven. Een
nieuwjaarbrief als opstel gegeven- Wij eindigen het jaar met 201 l.l.!

Roeselare, den 23sten December 1916
Heer Oordsbevelhebber
Iseghem,
In heb de eer U ter kennis te brengen dat het Nieuwjaarverlof
in de Wereldlijke School te Roeslare begint zondag 24sten dezer en zal
duren tot woensdag 3den Januauri e.k.
De leergangen hernemen dus: donderdag, 4 Januari om 8 ½
uren ’s morgens.
Aanvaard, Heer Oordsbevelhebber, de verzekering mijner
achting.
De bestuurder,
Em. Benoot
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27den December 1916 stort ik in den Bank De Laere het geld voortkomende
van het verkoop van het schoolgerief (263fr.69) waarvan hierbij de
ontvangstbrief. – Vele herbergen worden op kerstdag om 6u ’s avonds
geslooten; in de Wallenstraat blijven er maar 2 open. – Donderdag 28sten
December wordt ik ’s morgens vroeg opgebeld. Duitsche soldaten komen
vragen of er geen soldaten in huis of hunne wapens – A l de huizen der straat
worden afgezocht.
Vrijdag, 29sten December 1916 – Een politiebediende brengt mij een briefken
van de Duitsche overheid ter lezing waarbij de school één maand moet
gesloten blijven omdat de mazelen onder de kinders heerscht.
Maandag, 1sten Januari 1917 – Mr. Al. Compernolle en Hil. Poppe komen
nieuwjaarwenschen en wij brengen eenige uurken aangenaam door.
Dinsdag, 2den Januari 1917 – Mr. W. Vanmoerbeke komt nieuwjaren en
handigt mij de wedstrijden van engelsche taal over.
Donderdag, 4den Januari 1917- Heden eindigt het nieuwjaarsverlof. 33 l.l. zijn
ter school gekomen. Niet één van Iseghem. Ik heb ze allen in de hoogste klas
genomen en hen de reden der sluiting der school uiteengezet. Gesproken over
hun gedrag en aangemaand zznig huiswerk te maken en het bij het openen der
klas mede te brengen om te verbeteren. Wanneer de school opengaat zal ik het
den l.l. laten weten.
Vrijdag, 5den Januari 1917 – De l.l. van Iseghem komen ter school. Zij kregen
gisteren geen pas-port. Na hun de oorzaak der sluiting der school te laten
kennen hebben, geef ik hun de hierbij gevoegde brief voor den
Oordsbevelhebber van Iseghem mede, waarin ik hem de sluiting der school laat
weten.

Roeselare, den 5 Januari 1917
Heer Oordsbevelhebber,
Iseghem,
Ik heb de eer U te laten weten dat, op bevel der Duitsche Overheid, de
scholen der stad, voor eenen onbepaalde tijd gesloten werden, ter oorzaak
der mazelen waarvan vele kinders aangetast zijn. Wees zo goed, binnen
twee of drie weken, eenen leerling naar Roeselare te laten komen om te
zien of de school reeds geopend is.
Aanvaard, Heer Oordsbevelhebber, de verzekering mijner achting
De bestuurder
Em. Benoot
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Vrijdag, 12den Januari 1917 – Onvangen voor de schoolsoep de hierbij
vermelde benoodigdheden. (Zie briefken geteekend: Maurice Carlier, hierbij)
Maandag, 15den Januari 1917 – Ik had aan Julien Vansteenkiste,
meesterknecht bij Mr. Deschrijver Georges, eene tafel gevraagd om er de
schoolsoep op te nemen. Heden zendt hij mij eene tafel 4m lang en 0m89
breed met drie schrapen 0m77 hoog.
Dinsdag, 16den Januari 1917 – Over eenige dagen kwam een Duitscher om te
trapleuning aan te slaan. Ik doe de eigenaar Mr. Tant halen en na de leining
goed onderzocht te hebben, vertroken zij. Heden brengt mij Arm. Tant het
hierbijgaande briefken, toelating gevende dat de koperen trapleining mag
blijven.
Donderdag, 18den januari 1917 – Een duitsche soldaat komt eene kamer
vragen; daar er geen bed is komt hij niet. – Aan de tafel van Mr. G. Deschrijver
kunnen er 26 l.l. zitten. Daar ik geene andere tafel meer vind, maak ik er 2 met
drie lessenaars der avondschool. Zoo kunnen al de l.l. geplaatst worden. Ik zaag
4 banken van 4 lessenaars om tot zitplanken te dienen voor de tafel van Mr.
Deschrijver. Die banken en de lessenaars waarvan zij voortkomen, zijn
genummerd met blauwen potlood. Zoo kunnen zij nog altijd verenigd worden.
Zaterdag 20sten Januari 1917 – Mr. Al. Compernolle komt mij tegen den avond
zeggen dat het gerucht in de stad loopt dat de scholen maandag toekomend
mogen opengaan. Daar ik niet gekleed ben om naar het stadhuis te gaan,
verzoek ik hem er zich te begeven om inlichtingen te nemen. Hij komt terug en
zegt dat de scholen mogen geopend worden, maandag, voor de l.l. te beginnen
van 10jarigen ouderdom.
Zondag, 21sten Januari 1917 – Vloer en plinten der klassen, gemakken en
doorgangen worden met acide phénique besprenkeld. De geestelijken hebben
de opening der klassen van op den spreekstoel aangekondigd. Vele l.l. komen
mij inlichtingen vragen en ik wakker ze aan het nieuws der opening der school
aan hunne makkers te vertellen. Ik zend iemand naar H. Poppe en Alb.
Vermeulen om hun kennis der opening der school te geven.

Dinsdag 23sten Januari 1917
828sten dag
De voledige lijst van al de l.l. der school opgemaakt en ingeleverd in het
bureel der schoolsoep. St-Michielsplein nr. 21.

Woensdag 24sten Januari 1917
829sten dag
Daar er maar 6 l.l. in de laagste klas zijn, geeft Mr. Poppe les in den salon
van het huis. Zoo bespaart men het verwarmen der laagste klas in een tijd dat
kolen peperduur kosten en dan nog moeilijk te bekomen zijn.

Donderdag 25sten Januari 1917
830sten dag
Gezien het bezoek van Mr. Denys-Schelpe, voorzitter van de
schooleetmalen die den wensch uitdrukt dat al de l.l. de schoolsoep zouden
nemen, wakker ik al de l.l. op de schoolsoep te nemen. Zij stemmen er intoe. En
zoo zijn er 73 ingeschreven, met 10 jaar te beginnen. Beneden de 10 jaar
mogen er nog geen deelnemen.

Vrijdag 26sten Januari 1917
831sten dag

Maandag 22sten Januari 1917

Zaterdag 27sten Januari 1917

827sten dag

832sten dag

Mr. Alb. Vermeulen bezoekt de school in de voormiddag.

Mr. H. Poppe komt naar school niet: hij moet werken voor de fabriek van
Mr. Vandenberghe.
Vandaag om 12u45 de eerste schoolsoep. Het was gesteld op 11u15 doch
daar het de eerste maal was, kon het op gesteld uur niet beginnen.

Hoogste klas op 31 l.l. boven de 9 jaar
Middelste klas op 37 l.l. boven de 9 jaar
Laagste klas op 33 l.l. boven de 9 jaar
Totaal op 101 l.l. boven de 9 jaar
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De klassen beginnen van Maandag af één uur later om 9 ½ ure (uur van
den heren) voor het gemak de schoolsoep te gebruiken – Gister avond
fakkeltocht en deze morgen gebruik der klassen: Verjaardag van den Kaiser

Maandag 29sten Januari 1917
834sten dag
Mr. Poppe is den namiddag nog eens afwezig ter oorzaak der fabriek van
Mr. Vandenberghe.
De schoolsoep wordt des zondags niet gegeven; al de andere dagen om 16
uren ter uitzondering van den zaterdag om 11 uren. Juffers Pil en Hilda
Vandenbunder en Emma Ladrioor dienen ze op. Mr. Alb. Vermeulen is gisteren
naar de tafels komen zien en beloofde enige planken en schragen te zenden. Ik
schrijf aan Albert Verhulst en Isaac Georges de hierbij gaanden brief.
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Woensdag 31sten Januari 1917
836sten dag
Mr. Alb. Vermeulen zendt twee tafels elk 1m60 lang, 60 centim. breed en
74 cent. hoog, om de schoolsoep op te nemen.

Dinsdag 30sten Januari 1917
835sten dag
Ontvangen voor de
“schoolsoep”: Eene marmiet om op
te dienen – Een groote soeplepel en
een bolle zeep. Zie briefken hierbij.

281

282

Donderdag 1sten Februari 1917
837sten dag
De schoolsoep wordt om 16 uren gegeven. De l.l. komen om 15u45 ter
school en keeren terug naar huis na het nemen der soep – Morgen, feestdag,
geene soep. – Mr. Hil. Poppe verlaat de klas om 9u om zich naar het controol te
begeven. Hij is om 10 uren terug.

Vrijdag 2den Januari 1917
838sten dag

Zaterdag 3den Februari 1917
839sten dag
Ik kan wekelijks een stukje vleesch van Iseghem krijgen. – Dat duurde maar
3 weken.

Maandag 5den Februari 1917
841sten dag
Mr. Alb. Vermeulen bezoekt de school en blijft om de schoolsoep te zien
nemen.
Al de l.l. mogen ter school komen. (Zie hierbij: “Parochieblad”, 4de bl. dat
omtrent één maand geleden voor de 1ste maal verscheen). Mr. Denys-Schelpe,
voorzitter der schoolmalen zegdet mij dat er tot binnen eenige weken geen
soep zou zijn voor de l.l. beneden de 10 jaren. Wij hebben dus besloten de soep
die wij krijgen onder al de l.l. te verdeelen, opdat de kleine naar huis niet
zouden moeten gaan met ledige maag. Ik zaag nog 6 banken af van a tot f
geteekend, om langs de tafels van Mr. Vermeulen en langs mijne tafels te
plaatsen. Mr. Poppe keert terug naar zijne klas; hij is ’s namiddags afwezig: hij
moest naar de fabriek.

Dinsdag 6den Februari 1917
842sten dag
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Vrijdag 9den Februari 1917
De l.l. die ingeschreven waren voor kleedingstukken (ter uitzondering der
zieken; zie de lijst hiervooren van 22 December 1916) gaan onder het geleide
van Al. Compernolle en H. Poppe naar de Samenwerkende Maatschappij der
ijzrenwegbedienden, St. Amandstraat, om 9 uren, om hunne kleederen te
ontvangen. Zij keeren terug in rang naar school.
Mr. Poppe is in den namiddag afwezig: hij moest naar de fabriek van mr.
Vandenberghe.
Ontvangen voor de schoolsoep 25 lepels en 25 teljoren.

845sten dag
De soep wordt om 15 uren naar school gebracht. De l.l. blijven tot dat uur
in de klas en keeren, na het nutiigen der soep weder naar hunne klas. Het
eetmaal wordt dus gedurende de speeltijd genomen. Om de dagorde niet te
moeten omkeeren op het klasboek schrijf ik de schoolsoep van 16 tot 16 ½ uren.
Het is eigenlijk van 15 tot 15 ½ uren.

Woensdag 7den Februari 1917
Zaterdag 10den Februari 1917
843sten dag
846sten dag

Donderdag 8sten Februari 1917
844sten dag

Maandag 12den Februari 1917

De hierbijgaande lijst wordt naar Mr. Albert Lefevre gezonden.

848sten dag
Met zaterdag (10den Februari) nacht is het beginnen dooien, na 3
achtereen volgende weken felle vorst. De vaart en de waterkommen waren
toegevrozen en de schaatsrijders hebben hun hartjen kunnen ophalen. Nergens
waren er kolen te krijgen; de koolmagazijnen waren uitgeput. Vele menschen
hebben koude geleden. Met den ijzerenweg kwamen er weinig kolen toe, daar
de wagons missen, en de enkele die kwamen werden door de Duitschers
aangeslagen. – Mr. Poppe komt in den namiddag ter school niet: Fabriek Mr.
Vandenberghe.

Dinsdag 13den Februari 1917
849stendag

Woensdag 14den Februari 1917
850sten dag

Donderdag 15den Februari 1917
851sten dag
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Vrijdag 16den Februari 1917

Zaterdag 24sten Februari 1917

852sten dag

860sten dag

Zaterdag 17den Februari 1917

Maandag 26sten Februari 1917

853sten dag

862sten dag

De l.l. der 2de lijst voor de kleedingstukken (zie 8den Februari en
hierbijgaandenbrief) ontvangen in de schoolhun kleergoed.
Zie: Groot Album

Mr. Vermeulen Alb. bezoekt de school.

Dinsdag 27sten Februari 1917

Maandag 19den februari 1917
863sten dag
855sten dag
Voor de 3de maal wordt het uur van de soep te nemen veranderd. Het
wordt eene half uur later gegeven om 15u 30m. Om de dagorde niet om te
keeren teeken ik het aan van 16u tot 16 ½ .
Zoo had den voorzitter laten weten, doch de ketels worden het oude uur
gebracht en de soep als voorgaande dagen opgediend.

Mr. Hil. Poppe komt in den voormiddag ter school niet; hij moet naar de
fabriek van Mr. Vandenberghe. Hij komt in de namiddag nog ter school niet.

Woensdag 28sten Februari 1917
864sten dag

Dinsdag 20sten Februari 1917

Eene oneenigheid was tusschen de opvolger van generaal Van Hügel en de
kommandatuur uitgebarsten. Beiden werden overgeplaatst. Prasse, die hier
van het begin van den oorlog was, werd naar Lokeren gezonden; terwijl von
Böhm ook verplaatst werd.

856sten dag

Woensdag 21sten Februari 1917
Donderdag 1sten Maart 1917
857sten dag
865sten dag

Donderdag 22sten Februari 1917

Bevolking der school:
Hoogste klas – 32 l.l.
Middelste klas – 35 l.l.
Laagste klas – 33 l.l.
Totaal 100 l.l.

858sten dag

Vrijdag 23sten Februari 1917

Ik doe al schoolmeubels en schoolgerief die uit de 2 laagste klassen herkomstig
waren, in den Musée en de kuischinge der school, maak alles rein en schuurt

859sten dag
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het bureel. Van morgen af wordt het bureel tot zijne vorige bestemming
gebruikt.

Maandag 5den Maart 1917
869sten dag

Hierbij het getal schoolmalen (2044) gedurende de maand Februari. Zondagen
en feestdagen geen maal. De donderdag namiddag (verlof) komen er weinig l.l.

Dinsdag 6den Maart 1917
870sten dag
Mr. Hil. Poppe komt ter school niet: Fabriek van Mr. Vandenberghe.

Woensdag 7den Maart 1917
871sten dag

Donderdag 8sten Maart 1917
872sten dag

Vrijdag 9den Maart 1917
873sten dag

Zaterdag 10den Maart 1917
874sten dag
Er zijn nergens steenkolen te bekomen. In het gasgesticht krijgt men maar
koks, wanneer men ze met goudengeld betaalt en men krijgt duitsch papiergeld
terug.

Vrijdag 2den Maart 1917
866sten dag

Maandag 12den Maart 1917
Zaterdag 3den Maart 1917

876sten dag

867sten dag

Dinsdag 13den Maart 1917
877sten dag
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Mr. H. Poppe gaat in den voormiddag en namiddag naar de fabriek van
Vendenberghe.

Er wordt op de schoolpoort geschilderd:
C.R.B.
Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit. Schoolmalen Nr. 5
Commission for Relief
in Belgium

Woensdag 21sten Maart 1917
885sten dag

Woensdag 14den Maart 1917

Mr. Hil. Poppe komt in den voormiddag ter school niet: fabriek van
Vandenberghe.

878sten dag

Donderdag 22sten Maart 1917
Donderdag 15den Maart 1917
886sten dag
879sten dag

Vrijdag 23sten Maart 1917
Vrijdag 16den Maart 1917
887sten dag
880sten dag

Zaterdag 24sten Maart 1917
Zaterdag 17den Maart 1917
888sten dag
881sten dag

Maandag 26sten Maart 1917
Maandag 19den Maart 1917
890sten dag.
883sten dag
Mr. Alb. Vermeulen bezoekt de school des namiddags.
Gisteren, zondag, de lijst der leerlingen, opgemaakt volgens de klas, die
een paar kloefen gekregen hebben, door tusschenkomst van het C.R.B.
nationaal hulp- en voedingskomiteit en die lijst aan den heer Maurice Carlier
gezonden. (Zie die lijst: 13den December 1916 hiervoren.)

Mr. H. Poppe komt ter school niet: Fabriek Vandenberghe
Geene schoolsoep: Gister, zondag was het O.V.Boodschap en daarom is het
vandaag verlof in de andere scholen en geene schoolsoep.

Dinsdag 27sten Maart 1917
891sten dag

Dinsdag 20sten Maart 1917
Mr. Al. Compernolle krijgt de toelating niet omhet paaschverlof in zijn huis,
te Meenen, over te brengen. (Geen onderwijzer krijgt verlof)

884sten dag
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Woensdag 28sten Maart 1917

Maandag 2den April 1917

892sten dag

897sten dag
Mr. Alb. Vermeulen bezoekt de school en stelt het paaschverlof vast –
Sedert eenige dagen veranderen de leger. ’t Is ongelooflijk wat men zooal van
het front ziet wegvoeren; tot den paardenmest toe; daar mag er niets meer
blijven.

Donderdag 29sten Maart 1917
893sten dag
De schoolsoep wordt in den voormiddag gegeven.

Dinsdag 3den April 1917
Vrijdag 30sten Maart 1917

898sten dag

894sten dag

Maandag, tegen den avond, begon het fel te sneeuwen. Nog nooit had ik
zulke schoone en groote vlokken door elkander zien warrelen. ’t was een
prachtig schouwspel. Dinsdag, bij het opstaan, lag alles wit; een waar
wintergezicht; doch een geweldige wind brak los terwijl de sneeuw met kracht
weggezweept werd. De sneeuwstorm woedde tot 11 uren in den morgen. Vele
l.l. waren afwezig.

Zaterdag 31sten Maart 1917
895sten dag
Hierbij de gebruikte maaltijden gedurende de maand Maart.

Woensdag 4den April 1917
899sten dag
’t Paaschverlof begint na de “schoolsoep” en duurt tot den 17den dezer,
niet inbegrepen. Mr. Vermeulen heeft de bulletijns geteekend. Elke l.l. heeft 5
centiemen voor zijnen bulletijn medegebracht – zoo brachten de bulletijns 5 fr.
op. De scholsoep wordt gedurende het verlof opgediend. Hierbij brief aan den
heer Oordsbevelhebber van Iseghem en het ontvangstbewijs der
schoolgeriefgelden 2e kwartaal: 83fr.90cent.
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Bevolking der school na het paaschverlof
Hoogste klas – 26 leerlingen
Middelste klas – 31
Laagste klas – 36
Totaal 93 leerlingen. (Zie 23sten April)

Donderdag 19den April 1917
914den dag

Vrijdag 20sten April 1917
915den dag

Zaterdag 21sten April 1917
916den dag

Maandag 23sten April 1917
918den dag
De l.l. van Iseghem krijgen een pasport en komen terug ter school.
Bevolking der school acht dagen na het paaschverlof
Hoogste klas. 31 leerlingen
Middelste klas 32 leerlingen
Laagste klas 37 leerlingen
100 l.l.

Dinsdag 17den April 1917
912den dag
De l.l. van Iseghem komen ter school niet meer: Zij krijgen geen pass-port
meer. De klassen beginnen één uur later dan het duitsch uur dat 2 uren vroeger
dan het uur van Greenwich is. Al de ander scholen doen ook zoo en de
schoolsoep verplicht ons hun uur te volgen.

Mr. en Mme Alb. Vermeulen bezoeken, in den namiddag, de school en de
cantine (schoolsoep).

Dinsdag 24sten April 1917
919dendag

Woensdag 18den April 1917
913den dag
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Zie hierbij brief van den Heer Gem. Scholopziener E. Trypsteen en mijn
antwoord betreffende de zwakke l.l. die een bijgevoegd maal zullen krijgen.

Donderdag 26sten April 1917
921sten dag.

Dringend

Ik maak nog eene tafel voor de schoolsoep: ik zaag nog 2 banken af en
gebruik eenen lessenaar om er het tafelblad van te maken.

Rousselare, den 21sten april 1917

Vrijdag 27sten April 1917

M.,
Het Nationaal Comiteit voor Hulp en Voeding verzoekt het
gemeentebestuur de namen te willen opgeven van de schoolkinderen, die
in zeer zwakke gezondheidstoestand verkeerende, nodig hebben een
bijvoegelijken maaltijd opgediend te worden.
Daartoe zal een geneesheer zijn advies geven over de toestand dezer
leerlingen.
Ten einde het werk van den geneesheer te vergemakkelijken dient er
door de schoolhoofden eene lijst (per eetlokaal) opgemaakt te worden
van de kinderen die er flauwst uitzien en aan wien de bijvoegelijke
maaltijd zou te goede komen.
Gelief mij dan zoo spoedig mogelijk een lijst te bezorgen opgemaakt
met de volgende, noodige inlichtingen.
1° Lokaal (der school) straat en nr;
2° Naam en voornaam der leerlingen;
3° Ure waarop de kinderen aan tafel gaan;
4° Kolom voor het advies van den geneesheer.

922sten dag

Zaterdag 28sten April 1917
923sten dag

Maandag 30sten April 1917
925sten dag
Gisteren de eerste zwaluw, de eerste vlinder en de eerste vledermuis
gezien – Musschen en eene spreeuw maken hun nest op de speelplaats.

Dinsdag 1sten Mei 1917

Aanvaard, M. ………. mijne beste groeten

926sten dag

(getekend E. Trypsteen)

Hierbij het getal schoolmalen voor April ’17 – En eene vraag voor de 4
teljoren en 3 lepels aan Mr. Maurice Carlier.

Woensdag 25sten April 1917
920sten dag
Hierbij een briefken dat een deel van de 3000 kgr. Kalfsvleesch vergezelde.
Dat vleesch werd aan de bevolking, in de beenhouwerijen verkocht.
Zie Groot Album.
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Woensdag 2den Mei 1917
927sten dag
Bevolking der school.
Hoogste klas 31
Middelste klas 34
Laagste klas 37
Totaal - 102 l.l.
Nationaal Voedingskomiteit
Rousselare
Schooleetmalen
Rousselare, den 2 mei 1917
Mijnheer Em. Benoot,
In antwoord op uw geëerd schrijven van gisteren, heb ik de eer uw te laten
geworden: 5 telloren en 8 4 lepels voor den dienst der schooleetmalen.
Gelief te aanvaarden, Mijnheer, mijn gevoelens van achting.
Namens ’t komiteit
Maurice Carlier
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Donderdag 3den mei 1917

Vrijdag 11den mei 1917

928sten dag

936sten dag

Vrijdag 4den mei 1917

Zaterdag 12den Mei 1917

929sten dag

937sten dag

Zaterdag 5den Mei 1917

Maandag 14den Mei 1917

930sten dag

939sten dag

Een officier komt om de schrijfmachien te bezichtigen. Hij zegt dat ze Mr
De Laere toebehoort. Ik zeg dat ze de eigendom van het "Comiteit" is en dat ze
tot onderwijs dient. Hij vertrekt zeggende dat hij zijn best zal doen opdat de
school ze zou mogen behouden. - De Korpsdrukkerij die reeds 6 maanden bij
Vanhouwe's was vertrekt.

Dinsdag 15den Mei 1917
940sten dag
Mr. Alb. Vermeulen bezoekt de school in den namiddag.

Maandag 7den mei 1917

Woensdag 16den Mei 1917

932sten dag
941sten dag
De hierbijgaande onderrichtingen ontvangen tot het opmaken der
maandelijke lijsten der schoolmaaltijden. (Zie Groot album)

De l.l. opgegeven op de lijst der weeke kinderen (Zie 24 april 1917) worden
door den geneesheer onderzocht. - Zie brief hierbij.

Dinsdag 8sten mei 1917
933sten dag

Woensdag 9den Mei 1917
934sten dag

Donderdag 10den Mei 1917
935sten dag
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Dinsdag 22sten Mei 1917

C.B.R.
Nationaal Hulp- & Voedingskomiteit – Rousselare
Schooleetmalen

947sten dag

Rousselare, den 12 mei 1917

Woensdag 23sten mei 1917

Geachte heer,
De leerlingen uwer School welke voorgesteld geweest zijn om te
genieten van het werk der “Weeke kinders” zullen woensdag a.s. 16 mei,
aan een geneeskundig onderzoek onderworpen worden. Daarom, wil
zorgen dat deze leerlingen hen bevinden in het lokaal “Jutoise” Albrecht
Rodenbachstraat, op gemelde dag, te 10 u (u.v.d.t.) ’s voornoens.

948sten dag

Donderdag 24sten Mei 1917
949sten dag

Eerbiedige groeten,

Vrijdag 25sten Mei 1917

Namens het Beheer,
De secretaris

De voorzitter

950sten dag
De l.l. krijgen voor de eerste maal chocolade elk met 2 boterhammen. De
spoelkommen worden in de eetzaal gewasschen en aan den l.l. terug gegeven.
Elke onderwijzer draagt zorg voor de spoelkommen (Zie briefkaart hierbij)
Zie Groot album

Donderdag 17den Mei 1917
942sten dag

Vrijdag 18den Mei 1917

Zaterdag 26sten Mei 1917

943sten dag

951sten dag
Ontvangen voor de schoolsoep: 1 stuk zeep (1/2 kgr.) en 2 waschpakjes.
(Zie briefje hierbij)
De zeep (zwarte) kost 8fr.50 de kilogr.
De aardappels 1 fr. de kilogr.

Zaterdag 19den Mei 1917
944sten dag

Maandag 21sten Mei 1917

Maandag 28sten Mei 1917

946sten dag
953sten dag
De l.l. van Iseghem krijgen een pasport voor eene geheele week; ’t is te
zeggen dat zij den maandag ter school komen en den zaterdag terug mogen
keeren. Verhulst Corneel die in de stad niet kan overnachten, komt ter school
niet meer. Telephonisten en Telegraphisten verlaten de fabriek van Mr. Tant.
Mr. Odile Soenen schenkt mij het hierbijgaande plan der stad Roeselare.

Een officier komt zien naar de achtergebouwen der school, tot het
opmaken van een groot plan der stad, waarvan den dienst in de Graanmarkt,
groote markt gevestigd is.
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Dinsdag 29sten Mei 1917
954sten dag
De 12 hierbij aangeduide weeke leerlingen begeven zich naar de “Jutoise”
(zie brief hierbij) om een bijgevoegd maal te nemen. Elke l.l. krijgt eene
toegangskaart voor de volgende dagen.

Woensdag 30sten Mei 1917
955sten dag

Donderdag 31sten Mei 1917
956 sten dag
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Vrijdag 1sten Juni 1917

Maandag 4den Juni 1917

954sten dag

960sten dag

11.30 -12 Sténogr. Dactylogr. Geene les: de schrijfmachine is geleend.
Voor de eerste maal eene schel spek tusschen den boterham met koffie
(schoolmaal).
Twee officieren komen de schrijfmachien halen voor 14 dagen tot de
machienen van Duitschland inkomen. Zij zullen een bewijs geven. (Ik krijg het
den 6den Juni – Zie hierbij)
Den 1sten November aan Mr. De Laere overhandigd.

Bevolking der school:
Hoogste klas – 28
Middelste klas – 33
Laagste klas – 37
Totaal - 98

Dinsdag 5den Juni 1917
961sten dag

Zaterdag 2den Juni 1917
958sten dag
Hierbij het getal schoolmaaltijden gedurende de Meimaand. – Het slot der
schoolpoort uitgang gevend op de straat, wordt door den smit Carpentier
vermaakt. – Eerste werk gedaan sedert het begin van den oorlog, het insteken
van ruiten door Slosse is door Mr. Cuvelier (Band De Laere) betaald geweest.

Een gewoon flanellen hemd kost 10 franken.
Een brood 0,83 (Dat 1 ½ kgr. zou moeten wegen).
Een gewoon gekleurd slaaphemd kost 5 fr. – Een handdoek 1fr.50 –
Verleden nacht werden er bommen geworpen op de statie (rails) en de fabriek
van Mr. Mestdagh. Twee Duitschers: een soldaat en 1 duitsche burger schoten
er hun benen bij. – Ter dier gelegenheid zeggen aan de l.l. wat er in acht moet
genomen worden bij het bommenwerpen.

Woensdag 6den Juni 1917
962sten dag

Donderdag 7den Juni 1917
963sten dag

Vrijdag 8sten Juni 1917
964sten dag
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9 – 9.30

Opstel – Wat men dient in acht te nemen bij het werpen
van bommen (In ’t net)

11.30 – 12

Sténogr. Dactylogr. Geene les: De Duitschers hebben de
schrijfmachien)
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1°) Het getroffen huis aanstonds verlaten, om aan de verstikkende
gassen te ontsnappen.
2°) In tegenovergestelde richting van vliegtuig en wind vluchten
3°) Niet te ver om aan een 2de bom te ontsnappen
(Zie vervolg hiernevens)
De keldervalle staat om vaneen te vallen. Ik nagel er 4 plankjes op om ze te
zamen te houden.

Zaterdag 9den Juni 1917
965sten dag
9.30 – 10 Opstel – Wat men dient te doen, wanneer uw huis door eene bom
getroffen wordt.
4°) Kan men, door instorting, het huis niet verlaten, deuren en vensters
openzetten.
5°) Dunne en natte zakdoek voor mond en neus houden.
6°) De kunstmatige ademhaling toepassen
7°) U op den grond leggen, bij voorkeur in een [?] (wanneer men zich [?]
bevindt)
Een trein is deze morgen in de statie gekomen met ontruimden van
Wervick en Meenen. Mr. Compernolle gaat zien; doch de trein was vertrokken.

Maandag 11den Juni 1917
967sten dag

Ecole laïque de Roulers – Soupe scolaire. Premier repas : 27 janvier 1917.
II – Corridor donnant sur la cour – 51 places. Roulers le 3 juin 1917

Ik ontvang de lichttekeningen van de 3 gangen van het huis waar de
eetmalen genomen worden. Ik betaal aan Cracco 27 franken (Van elke gang
drie aftreksels). De photographie werd den zondag, 3den Juni genomen.

Dinsdag 12den Juni 1917
968sten dag

Woensdag 13den Juni 1917
969sten dag
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Donderdag 14den Juni 1917

Dinsdag 19den Juni 1917

970sten dag

975sten dag

“Voorloopige oorlogsbalans”: uit de “Gentenaar” van donderdag, 14den Juni
1917

Woensdag 20sten Juni 1917
976sten dag

Donderdag 21sten Juni 1917
977sten dag

Vrijdag 22sten Juni 1917
978sten dag
11.30 – 12 Sténogr. Dactylogr. (Geene les: de Duitschers hebben de machien
nog niet teruggebracht)

Zaterdag 23sten Juni 1917
979sten dag

Maandag 25sten Juni 1917

Vrijdag 15den Juni 1917
981sten dag

971sten dag
11.30 – 12

Sténogr. Dactylogr. (Geene les: de Duitschers hebben de
schrijfmachien nog niet teruggebracht)

Er worden in de beenhouwerijen kiekens verkocht. Ik heb er één voor
8fr.10. Mr. Al. Compernolle gaat naar de statie om de vluchtelingen van
Meenen te zien. Hij keert terug zonder den trein gezien te hebben.

Zaterdag 16den Juni 1917

Dinsdag 26sten Juni 1917

972sten dag
982sten dag

Maandag 18den Juni
974 sten dag
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Totaal – 97 leerlingen

Woensdag 27sten Juni 1917

Mr. Alb. Vermeulen bezoekt de school.

983sten dag

Donderdag 28sten Juni 1917
984sten dag
De electrieke bel wordt vermaakt en in gebruik gesteld. Ik betaal 1fr.50
voor chlorhydrate d’amnoniaque. (sel amnoniaque)

Vrijdag 29sten Juni 1917
985sten dag
11.30 – 12 Sténogr. Dactylogr. Geene les: De Duitschers hebben nog de
schrijfmachien.
15.15 – 15.45 Geographie Maanverduistering (einde) (1)
Geene schoolsoep. St. Pieter en Paulus.
(1) Spreken en op het huiswerk doen zetten dat er den 4den Juli e.k. eene
volledige maansverduistering van 20u 50m 6s tot 22u 27 min 2s zal
plaatshebben.

Zaterdag 30sten Juni 1917
986sten dag

Maandag 2den Juli 1917

Dinsdag 3den Juli 1917

988sten dag

989sten dag

Hierbij de schoolmalen (2127) gedurende maand Juni genomen.

Woensdag 4den Juli 1917
Bevolking der school: Hoogste klas – 26
Middelste klas – 33
Laagste klas – 38

990sten dag
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Hierbij gevoegde rekening ontvangen en het geld ingeschreven op de
rekening der schoolbehoeften (Carnet X Nr. 39 – 3e kwartaal, schooljaar 19161917) carnet Nr; 25

Vanaf heden af wordt de dienst der eetmalen volgenderwijs geregeld:

Donderdag 5den Juli 1917
991sten dag
De maanverduistering van gisteren avond was niet zichtbaar, daar de
hemel bevolkt was.
Ontvangen voor de schoolsoep 1e) 1 soepschepper 2e) 3 koffiekannen. Zie
briefken hierbij.

Maandag 9den Juli 1917
995sten dag

Dinsdag 10den Juli 1917
996sten dag
Ontvangen ééne koffiekan voor de schoolsoep. (Zie briefken hierbij)

Vrijdag 6den Juli 1917
992sten dag
11.30 – 12 Sténogr. Dactylogr. Geene les: De Duitschers hebben nog de
machien nog niet teruggeven.

Woensdag 11den Juli 1917

Zaterdag 7den Juli 1917
997sten dag

993sten dag
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Donderdag 12den Juli 1917

Dinsdag 17den juli 1917

998sten dag

1003den dag

Vrijdag 13den Juli 1917

Woensdag 18den Juli 1917

999sten dag

1004den dag

11.30 – 12 Sténogr. Dactylogr. Geene les: De Duitschers hebben de machien
nog niet teruggebracht.

Sedert eenige dagen is er een verwoed artillerie gevecht aan den gang, dat
dag en nacht duurt. Het steeg tot een ongehoorde hevigheid gedurende den
verleden nacht; nog nooit heb ik zulks gehoord: het belette mijnen slaap en de
ruiten daverden geweldig. Vele gewonden worden naar stad gebracht en een
nieuw kerkhof werd te Oost Nieuwkerke aangelegd.

Ontvangen voor de schoolsoep: 1 kgr. witte zeep. (Zie briefken hierbij)
Wij krijgen versche visch die op de vischmarkt verkocht wordt. Wij krijgen
eene rog voor 2 fr.75.

Donderdag 19sten Juli 1917
1005den dag
Er wordt aangeplaktdat de inwoners van den Westkant der stad tussen
Meenschen- en Thouroudtschen steenweg zich moeten gereed houden de stad
te verlaten. ’t Is het landelijk gedeelte.
Het bijgevoegd eetmaal wordt voor onbepaalden tijd niet meer gegeven.

Vrijdag 20sten Juli 1917
1006den dag
11.30 – 12 Sténographie et dactylogr. Geene les: de schrijfmachien nog niet
terug ontvangen.

Zaterdag 21sten Juli 1917

Zaterdag 14den Juli 1917
1007den dag

1000sten dag

Zondag 22 Juli 1917 - Officieren komen plaats vragen voor een "casino".
Zij kwamen niet meer terug.
Maandag 23sten Juli 1917 - Verlof

Maandag 16den Juli 1917
1002den dag
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De nacht van zaterdag 21sten tot zondag 22sten was schrikwekkend om 10
1/2 uren (uur van Greenwich) werd ik ontwaakt door het ontploffen van
bomben, waarop de afweringskannonen bulderden en de mitrailleuzen
knetterden. De schrapnels schuifelden en een dubbele lichtstraal doorkruiste
de lucht om de vliegers der Bondgenoten op te zoeken. Eene heldere roode
klaarte sloeg door het venster: het brandde ! Ik sprong het bed uit, liep tot aan
het venster en zag de hemel vuurrood in het oosten der stad. Ik liep de trappen
op naar den zolder, en door het dakvenster zag ik de vlammen hemelhoog
stijgen en dan dalen om zich weder te vereffen. Geheel de stad was er klaar
van. Ondertusschen zetteden bommen, kanonnen en mitrailleuzen hun
vernielingswerk voort en vervulden de lucht door een hun gebulderd. Dat
duurde twee uren.
Des anderendaags vernam ik dat het arsenaal en de school waar de
Broeders eerst gevestigd waren, alvorens het nieuw gebouw opgetrokken was,
afgebrand waren. Honderden soldaten zijn in de vlammen omgekomen, daar
het arsenaal tot kazerne diende. Het gasgesticht werd door eene bom
getroffen en zoo hebben wij geen gas meer.

De buis met samengedrukte zuurstof wordt gedolven. Ik had gedacht de
zuurstof te verkoopen en er over aan Mr. Alb. Vermeulen van gesproken.
Vluchtelingen komen van Staden en omstreken met hun huisraad en gaan naar
Ardoye en Ingelmunster zeggen zij.

Zaterdag 28sten Juli 1917
1014sten dag
Het hierbij gaande briefken wordt aan den Oordsbevelhebber te Iseghem
gezonden. Een officier komt slaping vragen. Hij is beleefd en ziet dat er geen
bed is.

Dinsdag 24sten Juli 1917
1010den dag
Mr. Alb. Vermeulen komt de school bezoeken en stelt het groot verlof vast.

Woensdag 25sten Juli 1917
1011sten dag

Donderdag 26sten Juli 1917
1012sten dag

Vrijdag 27sten Juli 1917
1013den dag
11.30 – 12 Dactylographie: geene les: De Duitschers hebben de machine nog
niet terug gezonden.
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Maandag 30sten Juli 1917

Woensdag 1sten Augustus 1917

1016den dag

1018den dag

Het bijgevoegd eetmaal wordt weder aan de zwakke kinders gegeven. Het
werd den 19den dezer opgeschorscht.

Groot verlof tot den Maandag, 3den September 1917 (niet inbegrepen)
_______________________________________________
In de gemeentescholen zal het groot verlof gedurende winter gegeven
worden. – Zie hierbij: parochieblad van zondag 8sten Juli.
Daar ik gaskolen of cocks kon krijgen, heeft Mr. Alb. Vermeulen besloten
het groot verlof op den gewonen tijd te geven.

Dinsdag 31sten Juli 1917
1017den dag
Hierbij het getal eetmalen gegeven gedurende de maand juli (2168).

________________________________________________
De schoolsoep zal, gedurende het groot verlof, als naar gewoonte gegeven
worden. – Er werden geene boeken uit de boekenkasten aan de l.l. gegeven.
De bulletijns werden geteekend door Mr; Albert Vermeulen. –
De aandacht der l.l. werd geroepen op hun gedrag gedurende het verlof.
Zij worden opgewakkerd dagelijks eene kleine huistaak te maken en ze na het
verlof aan hunne onderwijzers te overhandigen. Er wordt ook lezing gegeven
van het reglement over de duitsche bezetting der stad.
________________________________________________
Gisteren, dinsdag, vielen er eenige schrapnels in het begin der Ieperstraat
(Blinden Kloostermuur) en aan het klooster rechts den Meenschensteenweg.
Een stuk schrapnel viel in de Wallenstraat, rechtover schouwburg "Amerika" en
op het plein voor St.-Amandskerk.
Gisteren avond bracht men een tachtigtal Engelsche Krijgsgevangenen
naar stad. Sedert eenige dagen worden dagelijks duitsche soldaten begraven en
veel gekwetsten worden naar stad gebracht. De Paterskerk en de dekenij
moeten ontruimd worden en men richt er lazaretten in.
Staden werd over een drietal dagen beschoten en is ontruimd. De
menschen hebben alles mogen medenemen. Er komen gedurig verhuizingen
vooral van buitenlieden - van den Diksmuidsche Steenweg af. Daar er geene
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Commandatuur te Staden meer is, vraagt men hun pasport niet en zij rijden
voor de stad het oosten in. Het is droevig om zien.
Donderdag 2den Aug. De westkant der stad -landelijk gedeelte, heeft deze
morgen al hunne staldieren en gevogelte moeten naar stad brengen. De
gevangenen, die op Sleyhage zaten zijn dezen namiddag naar stad gebracht en
naar Iseghem over gebracht. - Dezen namiddag viel tegen den avond een
schrapnel op de statie en één aan het Fort.
________________________________________________
Vrijdag - 3den Augustus - Dezen morgen keeren er oneindig veel soldaten
van het front terug, gevolgd van vele wagens. Ik ontvang de maanden Juli en
Augustus en stort de gelden voortkomende van de verkoop van het
schoolgerief (61 fr .33 ct.) Waarvan hierbij ontvangbewijs.
Ik ontvang ook 50 fr. 92 ct. voor aankoop van koks en kolen.
’t Is den derden dag dat wij de zon niet gezien hebben en dat het aanhoudend
regent met om en dan een kleine tusschenpauze. Voeg daarbij het
onophoudelijk gebulder van het kanon, de beschieting der stad en de
ongerustheid der inwoners, die voor eene ontruiming vrezen en ge kunt u
inbeelden dat het hier akelig moet uitzien. Vele menschen dragen hunne
waarden naar de banken, die ze in bewaring aannemen. De Bank De Laere
zendt ze naar Iseghem. De bank Thielt, Roeselare zendt ze naar Brussel.
Een officier komt plaats vragen voor de automobielen van het roode kruis.
Met te zeggen dat het onze school is kan ik hem mij gemakkelijk afwijzen.
Ik doe boeken en de modellen Tensi in den kelder, in vooruitzicht van
mogelijke gebeurtenissen. Het kuischen der klassen wordt uitgesteld tot op het
einde van Augustus. In die droevige omstandigheden en de onzekerheid wat er
morgen gebeuren kan, sluit ik het derde schooljaar van den oorlog! Den 1020
ste dag dat er Duitschers de stad bezetten.
Zaterdag - 4den Augustus 1917 – 1021 sten dag. - Gisteren na de
schoolsoep, om 5 uren (Greenwich) hoorde ik een kanon donderen. Ik dacht bij
mijn zelven, dat kanon pleegt zoo dicht de stad niet te staan; doch ik had maar
half gedacht of ik hoorde een schrapnel boven mijn hoofd zoeven en eene
seconde later ontploffen. [De schrapnel kwam zeker van de verdragende
kanonnen der Bondgenoten. De eerste ontploffing die ik hoorde was de
luchtslag of luchtknal (onde choco ou onde balistique).] Die schrapnel kon
zeker niet van de Engelschen komen en zou deze gelijk geven die, in stad,
beweren dat het de Duitschers zijn, die de stad beschieten opdat de bevolking
zou vragen om de stad te mogen verlaten. Reeds om 2 uren (Greenwich) waren
er vijf bommen omstreeks de Kattestraat gevallen. Er dient opgemerkt dat er
tot nu toe nog geen slachtoffers van die beschieting te betreuren zijn. De
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Duitschers hebben dezen morgen aangeplakt dat ze Engelschen beschieten met
kanonnen van groot caliber.
Mr. Albert Lefevre kwam mij gisteren tegen den avond verwittigen, dat
aangezien de beschieting der stad, de eetmalen zouden tijdelijk opgeschorst
zijn.
Deze maand zijn er maar 104 eetmalen gegeven geweest.
Dezen middag heb ik de bulletijns bij Mr Albert Vermeulen gaan afhalen en
ze zullen morgen aan de leerlingen gegeven worden.
Er kwamen geheel den dag oneindig soldaten en wagens van het front.
Vele vluchtelingen van den buiten kwamen ook, maar mogen het grondgebied
van Roeselare niet verlaten zonder toelating.
Maandag, 5den Aug. 1917 - 1022sten dag - Gisteren zijn er nog verhuiswagens
voorbijgetrokken, doch in mindere getal dan de voorgaande dagen. Vele
gebroken kanonnen en eenige batterijen in goeden staat, met soldaten
trokken ook voorbij. Een wagen met geweren en harnassen zoals men in
de middeleeuwen de borst en rug bedekte, kwam van het front. - De dag
was rustig. Het schoon weder bevoordeeligde de vliegers, in deze
vooravond, bemerkte ik 3 duitsche vliegers die zich naar het front begaven
en die door elektriciteit verlicht waren. Het waren als drie sterren die zich
beweegden. 't Was waarlijk prachtig. Jammer dat zulks dient om beter te
vermoorden. Ik zag ook vliegers de bondgenoten met rood licht, terwijl die
van den vijand wit licht droegen.
Gisteren zegde het duitsch bericht van den oorlog, dat de Engelschen
op de boeren geschoten hadden, ja hunne hofsteden moesten omkruisen.
Dat is schandelijk gelogen, zij werden in het geheel niet beschoten; maar
zoals ik het hierboven vermeldde werd de stad beschoten. Terwijl ik schrijf
(9 1/2 uren) (Greenwich) komt men 2 schrapnels op de stad te werpen. 't
Is om op de gemoederen van het volk te werken en een reden te vinden
van de stad te doen ontruimen. Daar elke persoon maar 25 kg gerief mag
medenemen, blijven meubels, huisraad en linnen ten buit van de
Duitschers. Kan er iets wraakroepender uitgedacht worden!
Ik zie nog twee batterijen van het front komen gevolgd van wagens
geladen met alle soorten van meubels en huisraad. Zoo behandelt men
den niet strijdenden burgers en den Vlaming voor wie zij in hoogerhand
zoveel achtingsvolle woorden, (zie hun daden) hebben.
Ik sluit mijn klasboek om het in veiligheid te brengen. 10 uren voormiddag

Na het ontgraven van mijn klasboek zet ik mijne aantekeningen voort.
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Vrijdag, 10den Aug. 1917 – Met het krieken vanden dag, geweldige
beschieting der stad, aan de “juttoise” (Nieuwmarkt) 3 huizen
vernietigd en 1 soldaat gedood.
Zondag, 12den Aug. 1917 - Om 5 1/2 uren (Greenwich) beschieting der stad
een half uur. Zij is veel heviger dan vrijdag. Een schrapnel doodt een
jongeling aan den zwemkom.
Maandag, 13den Aug. 1917 - De heeren Al. Compernolle, Hil. Coppens en ik
begeven ons bij Mr Albert Vermeulen. Er wordt 1e besloten, gezien het
hevig en aanhoudend geschut op de stad het openen der school voor
eenen onbepaalde tijd uit te stellen. 2e Mr Al. Vermeulen zal Mr.
Cuvelier spreken wat betreft de jaarwedde, van Mr. Compernolle, voor
het schooljaar 1914-1915. Om 8 1/2 uren (Greenwich) wordt de stad
nogmaals gedurende 10 minuten beschoten, 2 soldaten worden aan de
kleine kom gedood.
Woensdag, 15den Aug. 1917 - Mr.. Alb. Vermeulen bezoekt de klassen, gang,
museum, bureel en kelder en vindt alles goed geschikt.
Donderdag, 16den Aug. 1917 - Met het aanbreken van de dag begint de
beschieting der stad. Wij tellen 16 schrapnels. De zevende viel op de
fabriek van Mr. Tant, in het gebouw langs de straat. Al de ruiten in de
straat vlogen aan stukken. In het huis der school zijn er 7 gebroken.
Rond de kerk is er vele schade, maar vooral in de Zuidstraat aan de
huizen van Devos en van Em. Duyvaert. In de juttoise zijn de bureelen
vernietigd. - De kolonne verlaat de fabriek van Tant en ik ga wederom in
den kelder slapen.
Zaterdag, 18den Augustus 1917 - Ik ga met Mr. Compernolle naar de statie
(koopwarenstatie) om het eerste vertrek der inwoners van Roeselare bij
te wonen. Daar ik zie dat men meer dan 30 kg goed mag meenemen,
besluit ik mij te laten inschrijven voor het 2de vertrek. Ik ga afscheid
nemen van M. Vermeulen, doch een schrapnel komt af en wij vluchten
in den kelder van M. Vermeulen. Na eenigen tijd verlaat ik Mr.
Vermeulen om naar huis terug te keren. Aan de statie, hooren wij nog
een schuifelen en loop met Leon Vaneenoo ons in den kelder van
Cambrinus een schuilplaats zoeken. Een meisje van 15 jaar werd aan
den Waterdam gedood.
Maandag, 20sten Aug. 1917 - Ik heb een vreeselijke en slaaplooze nacht
overgebracht. Om 10 uren werd de stad aangevallen door vliegers: 2
huizen in de Noordstraat zijn vernield (de herberg "Den Appel" en het
huis van Onke). Om 1 ure werden er schrapnells geschoten. Ik dacht dat
zij op de stad vielen en dezen morgen verneem ik dat zij op den Ruyker
geschoten werden. - Ik ga naar het stadhuis om mijne kaart, om te
vertrekken met den 3 de groep, zoals men het mij gezegd heeft, maar
men zegt dat ik met den 2 de groep moet vertrekken! Het is 10 uren en

om 11 uren zou ik met het goed aan de statie moeten zijn. Ik zoek eene
steekkar, maar allen zijn in gebruik, zoodanig dat ik niet weg kan. En
laat mij inschrijven voor den 3de groep.
Dinsdag, 21sten Aug. 1917 - Nauwelijks in bed of opnieuw schiet men op de
stad. Ik loop naar de garenkelder van M. Tant om er den nacht over te
brengen. Vele menschen uit de buurt waren er.
Woensdag, 22sten Aug. 1917 - Ik woon met M. Compernolle de begrafenis bij
van Wallays Robert. (Zie zijne lichtprent 1ste blad van het klasboek nr. 13
schooljaar 1917-1918). Mr. Compernolle vertrekt in den namiddag, naar
Meenen, langs Kortrijk. Benoit Vandenberghe vraagt mij deel te maken
van het gezelschap om denzelfden wagon te betrekken. Ik aanvaard
met genoegen het voorstel, te meer dat hij de nodige inlichtingen zal
inwinnen en ze mij op tijden laten kennen voor het vertrek van de 3e
groep.
Donderdag, 23sten Aug. 1917 - Oneindig veel gewonden komen van het front.
Vele soldaten trekken naar het front. De kanonnen donderen
geweldiger dan gisteren.
Zaterdag, 25sten Aug. 1917 - De soldaten die woensdagavond l.l. in de fabriek
van Tant toegekomen waren, zijn bijna allen vertrokken.
Kermiszondag, 26sten Aug. 1917 - Toen ik pas in bed was, schuifelden de
schrapnells door de lucht. Men beschoot den sector van de
Vergeldermolen tot aan den Most. Twee uren later, kwamen de vliegers
der Bondgenoten boven de stad en langs alle kanten vuurden de
afweerkanonnen. Met het einde van de nacht werden schrapnells
geschoten, die de stad niet bereikten. Slapen in zulke voorwaarden is
eene onmogelijkheid.
Kermismaandag, 27sten Aug. 1917 - Regen met hevige westerwind gedurende
de nacht. Om 22 u begint het trommelvuur dat 1 1/2 uur aanhoudt.
Kermisdinsdag, 28sten Aug. 1917 - De wind heeft al de peren afgeschud. Ik
deel ze uit aan eenige l.l. der school die ik de straat zag voorbijtrekken .
Woensdag, 29sten Augustus 1917 - Twee soldaten slapen op stro in de kamer
links in de gang van het huis. Zij keeren den volgende dag niet meer
terug.
Donderdag, 30sten Aug. 1917 - De Banken van Roeselare vertrekken naar
Brussel. Ik ga naar de statie om M. Cuvelier en andere kennissen van
den Bank De Laere te groeten. De trein verlaat de statie om 9u45
(Greenwich)
Zondag, 2den September 1917 - Mr. Albert Vermeulen komt mij in de
namiddag bezoeken en vraagt mij het schooljaar 1917-1918 te beginnen
aangezien de stad nu niet meer beschoten wordt. Ik stem toe. Benoit
Vandenberghe komt zeggen dat de 3e groep maandag morgen vertrekt.
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Doch ik kan niet medegaan daar ik M. Vermeulen beloofd heb morgen
de school te openen.
Maandag, 3den September 1917 2 - Verleden nacht werden er
vliegersbommen geworpen in de Spanjaardstraat, rechtover de
Gendarmerie. 28 l.l. komen ter school. M. Vermeulen komt in de
namiddag de school bezoeken.
Dinsdag, 4den September 1917 - Verleden valt eene vliegersbom niet verre van
het huis van Warlop, Statiedreef. - 44 l.l. zijn in school. Emma Ladrioor
geeft les aan de kleinsten, in den gang van het huis.
Woensdag, 5den September 1917 - Twee vliegersaanvallen worden verleden
nacht gedaan. Een langs den ijzeren weg, aan de vaart en de andere,
aan de Grauwe Zusters, Wapenplein. - 49 l.l. zijn op school.
Vrijdag, 7den September 1917 - 53 l.l. zijn tegenwoordig.
Zaterdag, 8sten September 1917 - Wij hebben wederom gaz!
Maandag, 10den September 1917 - Ik verneem dat Urbain Lefèvre, die zonder
pas van Wetteren terug gekeerd was en gisteren mij had komen
bezoeken, gevangen genomen werd.
Donderdag, 13den September 1917 - Men legt de Wallenstraat open om
telephoondraden in den grond te leggen en ze zoo aan de aanvallen der
vliegers te onttrekken. Dat doet men de stad door.
Vrijdag, 14den September 1917 - Geheel den dag en vooral in de nacht
beschieting der stad. Wij nemen het avondmaal in de kelder en slapen
er.
Zaterdag, 15den September 1917 - Een officier komt den salon nemen voor
Casino. Er zijn 6 officiers van eene vliegende batterij. De kok slaapt links
den ingang van het huis.
Dinsdag, 18den September 1917 - Om 10 uren in den voormiddag valt een
schrapnel in de St.-Amandstraat. Een officier die door het venster lag,
wordt gedood. Sedert eenigen dagen lijdt de stad veel door het geschut
dat dag en nacht woedt. De officiers zijn den donderdag 20 September
niet komen eten van geheel den dag.
Vrijdag, 21sten September 1917 - Met den middag werpt men vliegersbomben
aan de burgerschool, aan de kerk en aan den vaart. Vele burgers
worden getroffen waaronder de gebroeders Debal van onze school. Ik
begeef mij naar Mr. Albert Vermeulen om over den toekomst te
spreken en er wordt besloten de school te sluiten. Mr. Vermeulen zegt
dat ik bij zijnen hovenier broers Cyriel, die aan het uiterste van
Roeselare, aan de Tassche woont, zou kunnen slapen. En dezelfde
2

Vanaf deze datum tot 21 september 1917 is er een tweede verslag dat Benoot
opschrijft in het Klasboek van de schooljaren 1917-1918 en 1918-1919 (zie
verder).
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avond worden de matrassen en beddengoed er naartoe gedaan. Twee
officiers zijn dezen avond van het front teruggekeerd. Ik heb mijne
deelneming in het overgroot verlies der ouders van de l.l. gaan
betuigen. De droefheid der moeder was deerniswaardig.
Zie hierbij “Het parochieblad”. Zie Groot Album.
(Zie het doodsprent op bladz. 20sten September 1917 – Klasboek van
het schooljaar nr.15 1917-1918).
Maandag, 24sten September 1917 - Ik ga naar de begraving der gebroeders
Debal. Aan den Zalm, groote markt gekomen begint men de stad te
beschieten. Ik loop in de kelder van het stadhuis mij te verschuilen. De
lijken van Debal waren op weg doch allen liepen weg (een 30-tal l.l.)
Gustaaf Demeester en de vader van Kyndt droegen dan de kisten tot
aan de kerk. Aug. Deraedt droeg de kroon die ik besteld had. 't Was de
eerste begraving van een l.l. sedert het bestaan der school, en dan nog
in zulke droevige omstandigheid.
Woensdag, 26sten September 1917 - De officiers zijn gisteren vertrokken. Vele
menschen ontvluchten zonder toelating de stad. Zij voeren met wagens
en steekkarren alles wat ze kunnen weg.
Donderdag, 4den Oktober 1917 - Om 8 uren valt een schrapnel op de
stapelplaats van munitiën, aan het park der pers. Beverschensteenweg.
Het brandt en de ontploffingen volgen elkander op.
Dinsdag, 9den Oktober 1917 - Legein voddenmagazijn aan de statie brandt af.
Het was eene stapelplaats van allerhande voorwerpen van den Duitsch.
Vrijdag, 12den Oktober 1917 - De stad voortdurend dagelijks beschoten, 2
wagens munitiën worden in brand gestoken.
Maandag, 15den Oktober 1917 - Ik ga naar de school zien. Vele ruiten zijn
gebroken. Voor het overige is alles nog in orde. 't Is vandaag de
Verjaardag der Inhuldiging der school. Droevige verjaardag! Zij bestaat
vandaag 12 jaar.
Dinsdag, 16den Oktober 1917 - Een officier slaapt op mijnen ressort in het huis
der school.
Vrijdag, 19den Oktober 1917 - Ik ga naar school om eenige boeken in de
brandkast van Mr. Tant te verbergen, terwijl ik in huis ben komt de
officier binnen. Verjaardag van de inneming der stad door de Duitschers
of van zotten Maandag , zoals het volk hem noemt.
Zondag, 21sten Oktober 1917 - Mr. Vermeulen komt mij bezoeken. Met val
avond werpt een vlieger bommen op de munitietrein in de statie. Het
huisje van Croes wordt opgehefd bij het springen der 4 wagens. Vele
huizen van Barnum worden sterk beschadigd en de twee vliegers vinden
er den dood, één leefde nog een weinig maar werd de kop met den kolf
van het geweer, door een Duitsch, verbrijzeld.

328

Zaterdag, 27sten Oktober 1917 - De officier heeft het huis verlaten, maar heeft
2 pluimen kussens en Emma's zomerhoed medegenomen. Hij heeft een
houtbaard achtergelaten!
Zondag, 28sten Oktober 1917 - Een munitiewagen ontploft door eene
vliegersbom in de statie. Zij veroorzaakt groote schade.
Woensdag, 7den November 1917 - In de namiddag valt eene vliegersbom op
50 meters van het huis van Croes.
Zondag 11 November 1917 - Emma en ik begeven ons naar de school en
brengen eenige Archieven en de boeken van het "Sparen" en van de
"Lijfrentekas", in verzekering naar Mr. Albert Vermeulen. Hij belooft ons
mede te nemen wanneer hij vertrekt. Mijn goed zal hij ook
medenemen.
Zondag 25 November 1917 - Mr. Vermeulen, Gabriel Vanmoerbeke en ik om
aan te duiden welke stukken van 't museum, in kisten moeten gedaan
worden om naar Gent per schepe te worden overgebracht.
Woensdag, 28sten November 1917 - Wij vertrekken van Cyr. Croes en nemen
intrek bij den hovenier Demeulenare; Aardoysche Steenweg n° 169.
Donderdag, 29sten November 1917 - Wij begeven ons ‘s morgens vroeg naar
school en werken geheel den dag om de boeken der boekerijen (van de
l.l. - van de onderwijzers - en de mijne); het schoolgerief; de
schoolboeken en schrijfboeken en eenige schoolmeubels, in de
wijnbakken in de kelder te dragen. Terwijl wij aan het werk zijn wordt
de stad door vliegersbomben bestoken. Vijf burgers en eenige soldaten
worden in de Ooststraat, bij de Delaerestraat gedood.
Zondag, 2den December 1917 - Mr. Albert Vermeulen ontbiedt mij en laat mij
weten dat hij niet weg kan. In andere woorden dat ik er niet op rekenen
kan met zijne wagen verder van Roeselare te gaan! Ik ga dus naar de
Commandatur (kelders van de brouwerij Rodenbach) om ons te laten
inschrijven om met den trein te vertrekken en krijg het n° 974 en 975.
Doch den 4den December daaropvolgend wordt aangeplakt dat de trein
niet vertrekken zal.
Donderdag, 6den December 1917 - De beschieting der stad wordt van langs om
levendiger. 't Is den derden dag dat het vriest. Er wordt aangeplakt dat
de Groenestraat, Dixmuidsche Steenweg en Albrecht Rodenbachstraat
zich moeten gereed houden te vertrekken (vrouwen, kinders en de
mannen boven de 60 jaar).
Zaterdag, 8sten December 1917 - Het hevig geschut houdt aan. Eenige
inwoners van de Tassche, van Ardoye en Pithem moeten vertrekken om
plaats te maken voor de officieren die in hunne huizen gaan wonen.
Maandag, 10den December 1917 - Ik krijg kwijting van het gestorte geld in de
handen van Mr. Vermeulen van den eersten trimester van het
schooljaar 1917-1918 (van 3den September 1917 tot 21sten September

1917) voortkomende van het verkoop der schoolvoorwerpen. (Zie
hierbij de kwijting.) De Wallenstraat moet ontruimd worden. Wij nemen
onze schikkingen om Roeselare te verlaten.
Dinsdag, 11den December 1917 - Demeulenare voert ons goed met de
hondenkar naar de statie van Ardoye. Emma is, in den vroegen morgen
nog eens naar de school gaan zien, waar alles nog in orde was en den
sleutel van het huis aan Alfons Vanmaerbeke gegeven. Die hem aan Mr.
Tant zal overhandigen.
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Wij gaan naar het onbekende en bij onbekenden!

(Zie vervolg: klasboek nr. 13 – schooljaar 1917-1918.)
1069sten dag – Vrijdag, 21sten September en volgende.

Schooljaren 1917-1918 en 1918-1919
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Schooljaar 1917-1918 (van 3 tot 21
september 1917)
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Maandag, 3den September 1917

Woensdag 5den September 1917

1051sten dag der bezetting

1053sten dag

In orde brengen van schoolgerief en plaatsing der leerlingen – Er zijn 28 l.l.
ter school gekomen. Mr. Albert Vermeulen komt in de namiddag de school
bezoeken en teekent het volgende bericht dat in den gang aangeplakt wordt. Ik
geef er lezing en uitleg van. De l.l. nemen afschrift van het briefken. Door de
Ouders te tekenen.
Bericht
Gezien het gevaar voor de Stad zoo dreigend niet meer is en opdat de l.l.
der Wereldlijke School eene aangename en nuttige bezigheid zouden hebben
en van de straat zouden afgehouden worden.
Eindelijk opdat zij het geleerde niet zouden vergeten en daarbij hunne
studiën zouden kunnen voortzetten, heeft het schoolkomiteit besloten de
klassen wederom te openen en het schooljaar 1917-1917 te beginnen.
Ten einde alle mogelijke onaangenaamheden te voorkomen zal ieder
huishoofd, wiens kinders de school bijwonen het volgende briefken teekenen:
Roeselare, den 3den September 1917.
Ik onderteekende ………………………………………………………. verklaar hierbij geene
schadevergoeding te eischen, noch aan het Komiteit in zijn geheel genomen,
noch aan één lid in ’t bijzonder, noch aan de leeraars, indien mijn(e) kind(eren)
een ongeluk moest overkomen op den schoolweg of in de school.
Voor het Komiteit der Wereldlijke School voor Jongens.
Alb. Vermeulen

Er komen 49 l.l. ter school.
De l.l. nemen afschrift der volgende dagorde volgens dewelke de lessen
zullen gegeven worden.

Donderdag, 6den September 1917
1054sten dag
Er komen 51 l.l. ter school.
Mr. Alb. Vermeulen en zijne dochters komen, in den namiddag de school
bezichtigen.
Benoît Vanderberghe komt mij verwittigen dat de 3de groep morgen om 9u
naar Moll vertrekt. Ik was ingeschreven, doch aangezien de school wederom
geopend is, is het mijn plicht te blijven.

Vrijdag, 7den September 1917
1055sten dag.
Er zijn 53 l.l. naar school gekomen.

Dinsdag, 4den September 1917

Zaterdag, 8sten September 1917

1052sten dag

1056sten dag

Er komen 44 l.l. ter school. Ik kan ze allen in mijne klas niet meer plaatsen.
De laagste afdeling der laagste klas zal zich in het huis houden en Emma zal er
een oog ophouden en hunne les doen opzeggen. Zoo zullen de l.l. der andere
klassen zich in de hoogste klas kunnen plaatsen en zal ik hun beter onderricht
kunnen geven.
Lezing en uitleg van ’t schoolreglement.
Betaald aan Mr. Deraedt Alphonse 1fr.75 voor dit klasboek.
Lezing en uitleg van het reglement betreffende de berzetting der stad door
de Duitschers.
Emma kuischt de klas en gemakken dagelijks te beginnen met het openen
der klassen.
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Maandag, 10den September 1917
1058sten dag
Er zijn 57 l.l. ter school gekomen.
Daar zijn

10 l.l. uit de hoogste klas.
20 l.l. uit de middelste klas
27 l.l. uit de laagste klas

Totaal 57
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Dinsdag, 11den September 1917

Maandag, 17den September 1917

1059sten dag

1065sten dag
Ik geef aan de tegenwoordige l.l. hunne tassen terug.

Woensdag, 12den September 1917

Dinsdag, 18den September 1917

1060sten dag
1066sten dag

Donderdag, 13den September 1917

Woensdag, 19den September 1917

1061sten dag
1067sten dag

Vrijdag, 14den September 1917

Donderdag, 20sten September 1917

1062sten dag
1068sten dag

Zaterdag, 15den September 1917

Het doodsprentje hier ingeplakt werd in het groot Album overgebracht.
Blaz. 132.

1063sten dag
Ik ontvang, het op het briefken vermelde gerief voor de schoolmaaltijden.

Vrijdag, 21sten September 1917
1069sten dag
Om 12 uren werpt men bommen op de Burgersschool, aan de kerk en aan
de vaart. Ik begeef mij naar Mr. Al. Vermeulen om den toestand uiteen te doen
en er wordt besloten de school voor een onbepaalden tijd te sluiten. De
gebroeders Marcel en Emiel Debal worden met den middag aan de vaart van
een vliegers bomb gedood. Het waren vlijtige l.l. der school. Zie hiernaast het
doodsbeeldeken. Zie keerzijde.
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Zaterdag, 22sten September 1917
1070sten dag
Vervolg van klasboek nr. 12 – schooljaar 1916-1917 aan het einde van het
klasboek.
Dinsdag, 11den December 1917, pakken wij in de vroege morgen de bedding
in. Alles wordt op de hondenkar van Demeulenare geladen en trekken naar
Ardoye, waar wij na 1 1/2 uur gaan aankwamen. Wij moesten eenen omweg
maken daar er teveel gerij, op den steenweg, van de Duitsche soldaten was. De
weg was zeer vuil daar het daags tevoren veel geregend had. Het was zeer
koud met een bijtende N-O – wind. De hondenkar was zeer geladen en wij
waren verplicht elk nog een pak te dragen zoodanig onze vingers stijf stonden
en onze handen er bloederig van de koude uitzagen. Toen wij de plaats van
Ardoye overstapten wees het torenuurwerk middag.
De statiestraat was vol van stootkarren, wagens en karren. Men had alle
soorten van rijtuigen en van alle grootte uitgehaald om het goed naar de statie
te voeren. De eene trokken naar de statie en de andere kwamen ervan. Nog
andere stonden voor het eene of andere huis, daar vele vluchtelingen de
voorzorg genomen hadden hunne meubels naar Ardoye, voor weken reeds, te
vluchten.
Aan de statie was het een ander schouwspel. Daar lagen langs de
laadkaai eene lange rei kisten, pakken en zakken waarop vrouwen en kinders
de wacht hielden. Immers, al de wagens waren geladen en nu moest men
wachten tot dat de geladen trein vertrokken was en een ledige zijne plaats
innam, om te kunnen laden.
Ik vroeg aan een duitsche officier of er geene plaats meer was voor twee
personen en hij antwoorde mij: Binnen één uur komt er een andere trein en
daar zult ge meer op uw gemak zijn. Intussen werd de geladen trein op een
ander spoor getrokken. Hij verliet de statie om 14 uren.
Er werd een andere trein gevormd. Na lang over en weder te rijden,
stonden eindelijk vier ijdele wagens
(Zie vervolg verder in het schrijfboek: keerzijde van Maandag 30sten Juni
1919)
Herdenkingsblad voor gesneuvelde (oud-)leerklingen van de school uit 1927,
met onderaan foto’s van de gebroeders Debal, Emile (9 jaar) en Marcel
(6 jaar).
Daar men van de jongste broer geen foto had, werden de lijkjes gefotografeerd
om een aandenken te hebben.
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Schooljaar 1918-1919 (laatste trimester)

Woensdag, 23den April 1919
Voormiddag
Om 8 ½ uren vergader ik de l.l. in den gang en richt tot hen eene
aanspraak.
Ik heet ze “Welkom” namens het Comiteit vertegenwoordigd door Mr. Alb.
Vermeulen en namens Mr. Compernolle en in mijn eigen naam.
Ik bedank de l.l. die mij in mijn ballingschap van Gheel geschreven hebben.
Ik herinner den dood en begraving van de gebroeders Debal en wakker
allen aan goed te leeren en zich goed te gedragen.
Ik waarschuw de l.l. voor de ontplofbare stoffen, de lichamen die maar half
begraven zijn en in de vernielde huizen niet te spelen.
Daarna gaan de l.l. elk in zijne klas. Het schoolgerief wordt uitgedeeld,
nadat de l.l. in twee klassen (in hoogste klas en Muséezaal) verdeeld werden.
Leesles: Eene najaarswandeling: Uitleg, lezen en oef.
Namiddag
Dagorde afschrijven – Lezing en uitleg van ’t schoolreglement
Hoogste klas - 4
2de klas - 16
Totaal – 20 l.l.

Donderdag, 24sten April 1919
Het onderstaand bericht werd opgenomen in: “Nieuw Rousselare” van zondag
20sten April 1919.

Hoogste klas – 5
2de klas - 16
Totaal - 21 l.l.
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Hoogste klas – 8
2de klas - 24
Totaal - 32 l.l.

Vrijdag, 25den April 1919
Hoogste klas – 5
2de klas - 17
Totaal - 22 l.l.

Zondag, 18den Mei 1919

Maandag, 28sten April 1919
Ik heb gisteren namiddag de nota’s, die bij Demeulenare gedolven waren
gaan halen. Zoo zag ik den toestand van den Ardoyschen steenweg, Batavia en
de Barakken voor soldaten langs den Beversche steenweg.
Hoogste klas – 9
2de klas - 18
Totaal - 24 l.l.

Ik ga de zuidkant der stad bezichtigen. De Meenschen Steenweg. Vele
huizen zijn onbewoonbaar. Het "Hof van ’t henneken” is redelijk. De
Borstestraat ligt plat. De brug over de beek aan 't kruis is gesprongen.Aan de
vaart weinig schade. De brug over de St.- Amandsbeek, aan het einde der
Leenstraat is gesprongen.

Zondag, 25den Mei 1919
Ik bezoek de Noordkant der stad. De Kattestraat is nog al beschadigd, de
steenweg naar Hooglede en het Fort zien er redelijk uit. Het Gasthuis en de
Waterdam ook. Barnum is zeer beschadigd. De Duitschers hadden daar
loskaaien gemaakt achter het kasteel van Dewilde.

Maandag, 5den Mei 1919
Gisteren ben ik naar Sleihaghe geweest. Geheel het gehucht ligt plat. Men was
bezig twee barakken op te richten. De Vergeldermolen is omvergeschoten.
Huizen en hoeven hebben veel geleden, boomen afgezaagd en afgeschoten. De
tram is reeds hersteld – 8 graven van soldaten langs den weg, waaronder een
Duitsche wiens kleederen nog uitstaken.
Hoogste klas – 7
2de klas - 20
Totaal - 27 l.l.

Zaterdag, 10den Mei 1919
Het hoveken, op de speelplaats wordt geheel en alopgeschikt. De
Amphilophe wordt tegen de oostmuur van de speelplaats geplant.

Maandag, 12den Mei 1919
Ik heb gister langs de Groenestraat naar den Ruyter geweest en ben langs
de Ieperstraat teruggekeerd. De hofsteden en huizen langs de Groenestraat zijn
stukgeschoten. – Vele huizen van den Ruyter zijn gespaard. De molen en de
school zijn plat. Langs de Ieperstraat liggen aan stukken. – Langemarkschen is
gansch vernield.
343

Zondag, 1sten Juni 1919
Bezoek aan Moorslede en Passchendale.
Ik begeef mij heden te voet naar den Ruyter - De Vierhaven Moorslede Passchendale - Oost Nieuwkerke en de Most om mij een gedacht te geven over
den toestand der streek die het front vormde.
Ik vertrok om 11u15. Ik heb gezegd, zie hiervoren 12den Mei, hoe ik den
Steenweg naar de Ruyter en dit laatste gehucht gevonden heb.
Langs de Steenweg tot aan de Vierhaven is het land bebouwen; eenige
boomen zijn afgeschoten en eenige hoeven beschadigd. Niet ver van de
ijzerenweg zijn er 2 forten links van den steenweg en één rechts. Zij vormen
eenen grooten driehoek en waren nog in goede staat. Aan de halte der
Vierhaven ziet men een pionnierspark. Het heeft veel geleden. Er liggen nog
allerhande gereedschappen.
Over de ijzerenweg is het land bebouwen. Het getal afgschoten boomen
neemt toe en en men ziet meer vernielde woningen. Een groot aantal schoone
barrakken, met gemetselde muren en vloeren in gegoten ciment staan links
den steenweg. Zij zijn omringd van groenselhovens en bloemperken. Een vier
barrakken draagt den naam van : Villa Bella Stock en daaronder : Gendarmerie
nationale. Bij Moorslede zijn… (zie vervolg: zondag 8sten Juni)
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Zaterdag, 7den Juni 1919
De voerman brengt in den namiddag 22 kisten met goed uit de Musée en
klasse terug. Zij komen van Gent. – Wij gebruiken de Siksendagen om er eenige
te openen en de inhoud ervan in den gang van het huis te rangschikken. De
andere zullen in den loop der week ook geledigd worden.

erop te zien. Na lang gegaan te hebben ontmoet ik twee personen en vraag
hun den weg naar Roeselare. Zij wijzen hem mij aan. Op de vraag waar
Passchendale ligt toonen zij mij, in de verte eenen hoop steenen… (zie vervolg:
zondag 22sten Juni)

Woensdag 18den Juni 1919
Ter gelegenheid van het bezoek van Koning Albert, vergezeld van den
Voorzitter Wilson is er dezen namiddag geene school. – De koningin en Mme
en juffer Wilson maken deel van het gezelschap.

Zondag, 8sten Juni 1919
Vervolg van Zondag 1sten Juni
… al de boomen afgeschoten, het land ligt vage en er zijn geene huizen meer te
ontwaren. Moorslede vormt een hoop stenen, waar eenige muren van een
man hoogte de plaats aanduiden waar de kerk stond. Ik klim op een steenhoop
en zie in de verte den toren van Roeselare. Ik tel in het geheel drie barrakken,
waaronder eene schoone, hooge met pannendak. Al de ruiten zijn van glas
voorzien, waar achter hagelwiite stoors en gordijnen hangen.
Om naar de statie van Moorslede - Passchendale te gaan trekt men de
wildernis in. Geene bloemen, geene huizen, in de verte geene torens. Men ziet
voor zich, links en rechts uren verre, eene onmetelijke vlakte met gras
begroeid, waar niet een huisdier te ontwaren is. Overal grenadeputten en
graven van gesneuvelden De menigvuldige putten… (zie vervolg: zondag 15den
Juni)

Zondag, 15den Juni 1919
Vervolg van Zondag 8sten Juni
…van den steenweg zijn zoo goed mogelijk gevuld. Ik ontmoet niemand anders
dan enkele velorijders, die de streek komen afzien. Niet verre van de statie
staat eene barrak die de naam van Wilson draagt en waar men dranken
verkoopt, de statie, met de omringende huizen is geheel vernield. Zij is door
eene barrak vervangen. Daar is 17 stukken onbruikbaar gemaakt zwaar geschut
(kanonnen). Aan de overzijde der statie staat nog eene barrak. 't Is de laatste
die ik te zien krijg.
De weg splitst zich in drie wegen. Op een bord staat te lezen: naar Ieperen.
Ik sla den weg in, die in tegenovergestelde richting loopt. Daar staat een man
die zoekend rondkijkt. Ik vraag hem waar Passchendale lag. Ik ben van de
streek zegt hij mij, maar herken mij niet meer. Ik zoek aan den gezichteinde
den toren van Roeselare en vind hem eindelijk. Ik besluit daaruit dat mijn
richting goed is. De steenweg ligt voor mij open, doch geen levend wezen is
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Donderdag, 19den Juni 1919
Het verlof wordt wederom op den donderdag namiddag daar Mr.
Compernolle een trein heeft om dagelijks naar huis te gaan.

Zondag, 22sten Juni 1919
Vervolg van: Zondag 15den Juni
… waar ik voorbij getrokken was, zonder te denken dat het het overblijfsel
eener bloeiende gemeente was. Zij draaiden zich om en wezen, in de verte, op
eenen anderen steenhoop en zegden: daar ligt West-Rozebeke.
Aan de Kruisstraat gekomen ontmoette ik eenen vracht-auto met eenen
brigade gendarmen die den weg van Boelare opreden. Langs den weg, die naar
Oost-Nieuwkerke leidt, zag ik loopgrachten en waarin ik een dertigtal meters
verre ging. Er lag nog stroo op planken of op den blooten grond, waarop de
Duitschers geslapen hadden. Overal ziet men versperringen met stekkersdraad.
Aan den linker kant van de weg ziet men een kerkhof van een dertigtal
gesneuvelde Duitschers, omwoeld door de grenaden.
Tot hier strekt zich de woestijn zich uit : Als men bedenkt dat zij eene
breedte heeft van 9 tot 10 uren en dat van Nieuwpoort tot aan de Zwitsersche
grens, dan kan men het onmetelijk kwaad berekenen dat de oorlog veroorzaakt
heeft.
Naarmate men Oost-Nieuwkerke nadert ziet men weder de boomen, de
akkers zijn bewerkt en bewoonde huizen zijn te zien. (Zie vervolg: Zondag
29sten Juni)
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Gedurende geheel de reis heb ik niet een vreemde soldaat noch vreemde
werkers ontmoet.

Maandag, 23sten Juni 1919
Ik verzend heden twee koperen potten (cartouches) die gegraveerd zijn
naar Sauviller-Wellens van Gheel. Hierbij het bewijs van verzending.
Hoogste klas – 19
2de klas - 25
Totaal - 44 l.l.

Dinsdag, 24sten Juni 1919

Maandag, 30sten Juni 1919
Verlof. Zaterdag, l.l. 28den Juni 1919 werd de Vrede getekend om 15u50m,
en de Volkerenbond gesticht.
Hieronder hetgeen in de “L’Indépendance” van zondag 29sten Juni 1919 te
lezen stond.

Verleden nacht, om 11u15m, wakker wordende, zag ik eene groote klaarte
in de lucht. ’t Was het vreugdevuur dat de Engelschen op den Kemmelberg
aansteken zouden, wanneer de Duitschers toestemden de vredesvoorstellen te
teekenen. Het gebruik der “Vreugdevuren” bij de Engelschen laten kennen.
Afstand Kemmelberg-Roeselare 28 km of 5 ½ uren.
Richting: Z.-W. IJzerenweg Roeselare-Ieperen.
Statie:
Passchendale-Moorslede-Zonnebeke-Zillebeke-Voormezele–
Kemmel.

Zaterdag, 28sten Juni 1919
De onderwijzers doen, voor de l.l. een kort overzicht van den oorlog, te
beginnen van 1814 tot heden. Zij doen uitschijnen dat het heden een
geschiedkundige dag is ten 1ste omdat de Vrede te Versailles geteekend wordt
en ten 2e De Volkerenbond gesticht wordt.
De lerlingen zingen dan de Vaderlandsche liederen van België, Frankrijk en
Engeland, waarna zij vóór de Belgische driekleur marcheren, die ze groeten.
Maandag verlof om den heugelijken dag te vieren.
Mr. Alb. Vermeulen komt ter school om 1ste de aanvaarding van l.l. te
regelen 2e den de betaling der onderwijzers 3e de aankoop van schoolgerief.

Zondag 29sten Juni 1919
Vervolg van zondag 22sten Juni
Oost-Nieuwkerke is nog al veel beschadigd. De kerk en toren hebben wel
wat schrabben ontvangen; doch die staan nog recht. Langs de baan, naar den
Most en Roeslare zijn vele huizen plat geschoten. Bij het verlaten van het dorp
zijn twee barrakken opgetimmerd en de tramlijn is reeds hersteld.

347

348

Vervolg van de 2e bladz. Volgend op : Vrijdag, 21sten September 1917
hiervoren3
Er lagen langs de loskaai tal van meubels die de eigenaars niet hadden
mogen meenemen. Een duitsche gendarme vergezeld van eenige soldaten,
koos uit die meubels hetgeen hem het best aanstond en deed het door de
soldaten wegdragen. De burgers van hunnen kant liepen met een stoof en
eenen kachel weg en een ander sloeg een spiegel stuk omdat hij in de handen
van den duitsch niet had gevallen. Dan kwamen er nog soldaten, die ook het
gerief mede namen, onder ander een kachel, eene tafel en eenen kapstok. De
meubels behoorden aan Hoedt Leonard van Roeselare.
Er werd een andere trein gevormd. Na lang over en weder te rijden,
stonden eindelijk vier ijdele wagens langs de loskaai. Toch niemand kreeg
toelating te laden. Nu verdween de manoeuver machien en 't liep in 't woord
dat ze naar Gits gereden was om wagens te halen. Intussen was het duister
geworden. De sterren pinkelden aan den duistere hemel, Jupiter blonk als een
diamantsteen in het oosten en Venus, de Avondster in het westen, en
tusschenbeide stond de beweeglijke poolster op ons te zien. De wind was koud
en de grond bevroren. Mijne voeten waren ijsbrokken. Om ons tegen den wind
te beschutten mieken wij eene soort van tent met de stukken van het englisch
bed en wij draaiden onze voeten in een stuk emballage, en op een zak gezeten,
met een deken rond de benen, wachten wij de aankomst der ijdele wagons af.
Om 1 ure van den nacht, kwam er beweging onder de vluchtelingen. Ik hoorde
er die stampend, over en weder gingen om de voeten te verwarmen. Wat
verder hoorde ik kinderen schrijen en roepen dat zij kou hadden. Ik kroop van
onder mijne tent. Ik zag een troep menschen staan rond een statiebediende
met een bollantaarn in de hand. Ik stapte er naartoe en hoorde de bediende
zeggen, "de locomotief met ijdele wagens komt aan!" Ik ging in het midden van
het spoor staan, doch ik bemerkte geen ander licht, dan de zoeklichten, die
eene haastige klaarte gaven op het front, en de reflecteurs, die naar de vliegers
zochten, terwijl eenige afweerkanonnen de granaten schuifeldend inzonden en
ontploften, eene korte klaarte als eene verdwijnende ster, verspreidde. Eenige
zwaar en langzaam grollende kanonnen hoorde ik in de verte hun moordend
schot braken. Ik veronderstelde dat het geschut van de zee kwam. Zoo verliep
nog één half uur. Eindelijk ik ten midden van den spoorweg een helder licht
opdagen. Waren het de zolang verwachte ijdele wagons? Eenieder schepte
nieuwe moed en hield zich gereed om te laden. Nu riep men dat de wagons,
die inderdaad aan de loskaai gebracht werden, niet meer zouden weggenomen

3

Het gaat hier om het vervolg van het verslag van Benoots vlucht uit Roeselare
op dinsdag 11 december 1917.
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worden. Geholpen door een werkman der statie, begonnen wij in aller haast
eenige pakken in den wagon te bergen; maar op eens eene stem in de verte
brullen en tieren. ’t Was de commandant van de gendarme die gebood dat al
de wagens moesten geruimd worden. Wij losten dus het goed. De wagons
werden meer achteruit gestoken en dan begon het laden wederom. De wagens
waren zeer vuil, het stoof dat wij elkander niet zagen. Zoo kwam het dat het
wit mijner oogen rood was en ik de volgende dagen zeere oogen had. Om te
helpen laden had ik mijnen regenscherm tegen de loskaai gezet en wanneer ik
ging om hem te nemen, was hij verdwenen.
Al met eens kwam dezelfde commandant als een brieschenden leeuw den
wagon binnen gesprongen en schreeuwde eenige onverstaanbare woorden. Hij
greep een pak goed en wierp het den wagon uit, dan greep hij eene
naaimachien en wierp ze op de straatstenen. Hij greep eene vrouw bij den arm
en duwde ze uit de wagon. Hij greep een zak aardappelen vast, maar kon hem
niet buiten krijgen. Hij gebood aan een man den zak buiten te werpen. De man
gebaarde niet te verstaan en ging den wagon uit en verdween in de duisternis.
Intusschen hadden al de vluchtelingen den wagon verlaten en wanneer hij zag
dat hij alleen in den wagon stond zijne stok te zwaaien, bedaarde hij en ging
hetzelfde spel in den volgende wagon spelen. Wanneer hij eenige wagons
verder was zette eenieder zich weder aan 't werk, en de wagon had wel haast
zijne lading. Maar waarom had de commandant der gendarmerie zoo veel
lawijt gemaakt? Omdat hij wilde dat de kisten eerst geladen werden en
vervolgens de pakken. Wij kenden dat reglement niet en vernomen eerst
eenige uren later waarom de zotte duitsch met al dat nutteloos geweld voor
den dag gekomen was.
Wanneer kisten, pakken en zakken op deze wagon waren, schikten de
vluchtelingen zich zoo goed mogelijk en eenieder zocht eene zitplaats. Wij
zaten op eenen koffer de voeten in een stuk emballage gewikkeld, want de
teenen tintelden van de koude.
Nu kwam een soldaat om de eenzelvigheidskaart van elke vluchteling af te
schrijven. Wij vroegen waar wij naartoe gingen en hij antwoordde dat hij het
niet wist. Wij waren met 20 personen opgeschreven, doch wanneer de trein
eenige minuten gereden had, kwam er een jongeling van achter de kisten te
voorschijn! 't Was een militaire arbeider die vluchte om onder dwang der
Duitschers niet meer te moeten staan.
Terwijl wij met verlangen wachtten dat de tein de statie van Ardoye zou
verlaten begonnen de afweerkanonnen geweldig te schieten. Men roept : "de
vliegers zijn daar!" Eenieder springt den wagon uit. Het is een geroep en getier,
en geloop in alle richtingen. In de duisternis vielen vele personen, daar ze over
voorwerpen die ze niet zagen, struikelden. De commandant die zich zooeven
zoo moedig jegens vrouwen en vluchtelingen gedragen had, liep in allerhaast
naar den overkant van de statie, vele vluchtelingen liepen er ook naar toe. De

schreeuwer vroeg aan de soldaten of het gewelf van de kelder stevig genoeg
was om aan eene bom te weerstaan en was de laatste om er uit te komen. Ik
vond den weg naar den kelder niet en legde mij plat op den kouden grond. De
ontploffingen volgde zich op, ik voelde de grond daveren. Ik vreesde een
ongeluk, temeer dat er langs onze trein, een trein met munitiën geladen stond.
Had hij moeten getroffen worden dan had er van de statie en van de
vluchtelingen niets meer te vinden geweest zijn. Het waren verschrikkelijke
oogenblikken, die gelukkiglijk niet lang duurden, en geene doodelijke gevolgen
hadden. De vliegers verwijderden zich. De vluchtelingen kwamen langs alle
kanten uit hun schuilplaatsen en ik stond stijf en stram van den killen grond op.
Allen zochten hunnen wagon op en op eenige stonden was alles weder stil en
in orde, dat was de afscheidsgroet bij het verlaten van ons geliefde Vlaanderen.
En inderdaad eenige minuten later zette de trein zich in beweging en
verliet Ardoye. Ik trok mijn zakuurwerk tevoorschijn, het was 3 uren van den
nacht, dus woensdag 12 December 1917.
Wij reden langs Thielt, Deinze, Gent St.-Pieter, Gent-Rabot en Meirelbeke
waar men ons twee uren liet staan. Aan alwie men vroeg waar men ons
naartoe voerde werd geantwoord dat men het niet wist. De zon was glansrijk
opgestaan, het was schoon weder, maar zeer koud. Met den middag zette de
trein zich weder in beweging. Wij waren allen tevreden. Die tevredenheid
duurde echter niet lang toen wij bemerkten dat wij weder op onze stappen
terug keerden.
Na eenige tijd gereden te hebben bemerkte ik dat onze trein de lijn GentDendermonde volgde.
Te Wetteren zagen wij eene uitgestrekte vlakte, aan den rechter kant van
de spoorbaan, die rondom met barrakken bezet was. Er waren ook vele
stroostapels. Aan de brug over de Dender stond een schildwacht, te
Dendermonde zagen wij de wallen aan stukken geschoten. Wij reden, met den
avond de statie van Mechelen binnen, die met de electriciteit verlucht was.
Men liet ons daar zeer langen tijd staan. De eene trein verliet de statie na de
andere zoodanig dat zij er eenzaam uitzag en er geene beweging meer te
bespeuren was en daar stonden wij nog altijd. Een bediende der statie zegde
dat men ons naar Kontich zou voeren.
Eindelijk zette onze trein zich in beweging. Het was pikdonker, zoodanig
dat wij niet één opschrift der statiën die wij voorbij reden, konden lezen. Na
zeer lang rijden hield de trein stil; wij waren te Kontich. Wij dachten te mogen
aftsappen en verheugden er ons over! Die vreugde duurde niet lang, want men
maakte ons bekend, dat we nog verder zouden rijden. Het was 22 uren.
Slapen kon ik niet, het eten smaakte mij niet en ik dronk niet anders dan
eenige teugen schapemelk die wij medegenomen hadden in eene flesch. Ik was
stram en stijf van zitten. Na uren wachten die eene eeuw duurde, zette de trein
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zich in beweging. Ik bezag mijn uurwerk, dat middernacht wees. Het was dus:
donderdag 13de December 1917.
Wij reden uren lang toen men ons kwam melden dat wij te Gheel waren en
moesten afstappen. Het was 4 uren in den morgen. Wij waren dus 26 uren
opgesloten geweest in den beestenwagon N° 37030, zonder vuur, zonder licht,
gegeten op een koffer, met ijskoude voeten, in gezelschap van schreeuwende
kinderen en wijven die elkander de grofste verwijtingen naar het hoofd
wierpen. Dat alles in eenen vuilen wagon waarvan de lucht bedorven was en
stonk, verplicht dat de personen waren hunne noodigheden in den wagon te
doen. Mijne oogen veroorzaakten mij veel pijn; mijne teenen waren vervrozen.
Ik kon moeilijk op mijne voeten staan en ging met onzekeren stap, als een
dronkaard. Had dikwijls mij de ooren gestopt om de schandelijke uitdrukkingen
der wijven niet te hoore. De reis voor mij eene echte lichamelijke en zedelijke
marteling!
Men verbood de wagons te lossen en men plaatste wachten om ze te
bewaken. Het stadsbestuur had in den nacht de melding ontvangen van de
Duitsche overheid dat er vluchtelingen zouden toekomen. Aan de statie waren
er eenige heeren om ons te ontvangen. Het was duister en zagen niet waar wij
liepen. Met veel moeite werden wij in twee troepen verdeeld. De heren
brachten iedere groep naar een lokaal, die goed verwarmd waren.
Ik kwam terecht in het lokaal : "De Koekoek" twintig minuten van de statie
gelegen. Daar kregen wij naar believe eene kom melk of eene kom koffie met
eene pistolet. Dat deed mij goed, nooit had ik een smakelijker potje koffie
gedronken. De dienst was goed ingericht en met snelheid uitgevoerd. De juffers
en heeren waren zeer gedienstig.
Ik richtte mij tot een der heeren om een logement voor ons te zoeken. Hij
beloofde mij zulks te doen, en mij nieuws aan de statie te geven. Nu trokken
wij naar de statie om het goed van de wagon te lossen. Tot ons groot genoegen
kwam Léon Biart, kozijn van Emma, ons groeten, die reeds eenige weken te
Gheel verbleef en dus goed met den toestand der gemeente bekend was. De
heer aan wien ik in den “Koekoek” gesproken had, kwam mij vinden en
overhandigde mij het adres waar wij logement zouden kunnen vinden. Emma
bleef bij het reisgoed en Léon en ik begaven ons naar het aangeduide huis. Wij
kwamen gemakkelijk over de voorwaarden overheen en een man, van de buurt
kwam met eene stootkar om ons goed van de statie naar August SauvillerWillems, winkelier Groote Markt n° 19, te voeren.
Daar hebben wij 15 maanden en 10 dagen verbleven en ik ben dan den
woensdag 26 Maart 1919 in den morgen van Gheel met den trein vertrokken
om des avonds te Roeselare aan te komen.
Emma was den dag tevoren, dinsdag 25 Maart met het goed, in een
goederentrein vertrokken en kwam met het goed toe den donderdag 27 Maart
om 16 uren in de statie te Roeselare aan.

De eerste weken was ik onpasselijk. Ik leed aan de oogen en had veel pijn
in den buik. Ik rustte mij naar lichaam en geest goed uit en na eene maand was
ik wederom goed.
Ik oriënteerde mij eerst en vervolgens tekende ik een plan van Gheel af.
Ik werkte des morgens van twee tot 2 1/2 uren aan mijn boek en, wanneer
het weder goed was, ging ik wandelen op de heide en in de boschen en bezocht
zoo het omliggende van Gheel op 1 ½ uur afstand van het centrum.
Op Zaterdag, 16den Maart 1918 is mijn boek afgewerkt. Op eenige
plaatsen echter blijven er nog nota's aan te vullen daar ik te Gheel de nodige
boeken niet had om mij te documenteeren. Ik begin een tweede afschrift; om
indien wij verder moeten vluchten, kans te hebben er ten minste één van terug
te vinden.
Woensdag, den 24 April 1918 begeef ik mij naar Lier met den trein. Ik
bezoek er de l.l; der "Wereldlijke School" en de Normaalschool waar ik
gedurende één maand de lessen van turnen volgde.
Dinsdag, 4den Juni 1918, reis in rijtuig naar Schrepenheuvel (Montaigue)
langs het kruispunt (tram - Winkelomheide) – Einthout - Veerle (sedert jaren
afgebrande kerk - Linde op de plaats - Praalgraf van Zéréso) - Averbode (abdij –
kerk - overdekte draaipoort - Sichem (op de Demer - statie op de baan DiestAarschot. Vat van Sichem of oude toten langs den spoorweg en den Demer De toren van Sichem is in de oude en te bewaren monumenten gerangschikt) Scherpenheuvel: kerk met koepel - De Duitschers hebben den ijzeren weg van
Sichem tot Scherpenheuvel uitgebroken - Schilderijen met glas bedekt - De
vierkantentoren helt en is bouwvallig - De klok is gebarsten. - De omgang van
den Rozenkrans is schoon en van aan het kruis geniet men een prachtig
vergezicht - Men ziet er de torens van Sichem en van Averbode. - De schoone
en uitgestrekte boomkwekerij van de gebroeders Michiels.
Dinsdag, 21sten September 1918 - Het tweede afschrift van het handschrift
"Reisje om en op de Maan" is klaar.
Donderdag, 26sten September 1918 - Ik ga Herentals bezoeken. Groot
stadhuis met een zeer klein belfort en klokkenspel - schoonen kerk Vredegerecht met gendarmerie – commissariaat – 9000 inwoners, bijna geen
landelijk gedeelte, terwijl van 14.000 zielen Gheel min bebouwd is. Herentals
als stad is meer bebouwd, doch de huizen zijn er zoo schoon niet - Vaart, Kleine
Nethe en een Oude Stadspoort, wanneer men de stad verlaat om naar Gheel te
gaan.
Ik lees den Zaterdag, 23sten November 1918 in het dagblad dat: De
wapenstilstand werd getekend den maandagmorgen om 5 uren, 11den
November 1918 op het kasteel Franc-Port, gemeente Compiegne. (In het bosch
van Compiègne, ter plaats genaamd: Réthon, waar de municipaliteit van
Compiègne besloten heeft een denkteeken op te richten.)
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Zondag, 19den Januari 1919 - Wij vertrekken met den middag met den
trein naar Moll, waar wij den tram naar Turnhout nemen. Wij bezichtigen de
stad en des anderdaags begeven wij ons met den tram naar Westmaal en
Hoogstraten. Na Hoogstraten doorloopen te hebben, keeren wij te voet naar
Westmaal langs Ryckevorst, loopgrachten door de Duitschers gemaakt aan de
vaart, aan beide zijden van den steenweg. Bezoek van Westmaal en Keeren,
met den tram terug naar Thurnhout, langs Vosselaar en langs den schoonen
Steenweg met villa's bezet. Des anderdaags gaan wij te voet naar OudThurnhout en nemen daar de tram die ons langs Rethy naar Moll brengt. Wij
bezichtigen Moll en kwamen in den vooravond, met den trein weder naar
Gheel. Tusschen Turnhout en Oud-Turnhout, aan beide zijden van den
steenweg loopgrachten door de Duitschers gemaakt. Te Turnhout aten wij
gosetten (een gebak) dat eigen aan de stad is.
Donderdag, 20sten Februari 1919 - Wij wonen een Kempisch avondfeest
bij waaraan 20 uitgenodigden deel namen. Er werd veel geeten , gedronken en
gezongen. Het duurde tot middernacht. Wij vermaakten ons goed. Bij het
zingen werden de maanden genoemd en hij die er in geboren was moest
rechtstaan en zijn glas ledigen. Wie het verzuimde moest een pand geven.
Woensdag, 12den Maart 1919. Ik ga naar Antwerpen om mijne oogen
door een oogmeester te laten onderzoeken. Ik krijg geene hulp. Indien het
gezicht nog verflauwt, zal ik eenen operatie moeten ondergaan.
Dinsdag, 25 Maart 1919. Emma vertrekt met den goederenwagon nr.
12138 van Gheel en ik volg haar des anderdaags met den gewonen trein.

Aandenken aan Gheel
(24 zichtkaarten) Zie den groote album
Vergezeld van eenige Nota’s4
en een plan der Gemeente en het Centrum

4

De nota’s over Geel en zijn geschiedenis bedragen 8 pagina’s in het dagboek.
Benoot vermeldt als zijn bron: “Gheel in Beeld en Schrift, door Gustaaf Janssens
– Turnhout, 1900”.
Deze nota’s worden hier niet opgenomen
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Tijdens zijn verblijf in Geel werkt Emiel Benoot aan een boek over
astronomie, “Reisje op en rond de maan”, dat na de oorlog zal uitgegeven
worden
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vermoeden dat daar eenen kerk stond. Wij volgen den steenweg naar
Westroosebeke tot aan den … (zie vervolg keerzijde)

Donderdag, 3den Juli 1919
Géometrie – Mr. Compernolle’s eerste les na den oorlog.

Maandag, 14den Juli 1919
Vrijdag, 4den Juli 1919

De onderwijzers doen uitschijnen welke hulp het fransch leger den Belgen
bood bij het nemen der citadel van Antwerpen in 1831 en vooral in den laatste
oorlog.
Om onze dank te betuigen zullen de l.l. de “Marseillaise” zingen en mogen
dannaar huis gaan om den dag, in feest, te huis over tebrengen.

Opstel – Hoe de Vrede in school gevierd werd.

Woensdag, 9den Juli 1919
Namiddag.
Schoolwandeling – Aanbevelingen: Zondagkleederen. Net gewasschen,
handschoenen. Beleefd voor bekende personen – Rechtop gaan –
Handen uit de zakken en ze tehuis houden – Niet luidop spreken – Rang
houden – Fransch spreken – De rang niet verlaten – Voor u zien waar ge
loopt: Velo’s – Auto’s – vuiligheid – Dieren: honden, vogels, katten,
kikvorschen gerust laten – Aan uw Ouders geen geld vragen.
Wegwijzer: Groenestr – Kerkhof – Ieperstraat – Meenschen steenweg – Hof en
‘Henneken – Vaart – Beverschen steenweg – Barnum – statie – Ooststr.
Manestraat en Wallenstraat.

Reis door het front (Vervolg)
… Kiezelweg die van Oostnieuwkerke komt en sloegen dan links op. Wij
trokken door de Mosselmarkt en zien rechts op eenigen afstand van den weg,
waar de Wallemolen stond. Wij zien links in de richting van den Keerselaarhoek
een Duitsch Kamp. Wij stappen de Stroombeek over die van de hoogte van
Passchendale komt. Rechts den kiezelweg ligt een fort, waar er fel gevochten
werd; men zier er vele graven van soldaten, een schoen waarin nog een
afgerukte voet zit, ligt langs het fort. Wij zien een militaire autowagen die in
een put der straat is blijven steken. Wat verder rechts den kiezelweg is eene
vergaderplaats waar Engelschen en Indous werken. Wij komen aan de plaats
waar, links den weg, de herberg… (zie vervolg: Zondag 20sten Juli 1919)

Zondag, 13den Juli 1919
Reis door het front
Onder het geleide van Mr. Albert Vermeulen, namen eenige l.l. der
hoogste klas, eenige oud-leerlingen, Mr. Gustaaf Demeester en de
ondergetekende, op heden, zondag 13 Juli 1919 den trein, te Roeselare van
7u25 die de caravaan aan de statie: Moorslede - Passchendale afzette.
Na een oogslag geworpen te hebben op de Duitsche kanonnen, en
waarvan ik sprak bij mijn bezoek op zondag 1 Juni 1919 van Moorslede en
Passchendale, sloegen wij den weg in naar Passchendale. Er stonden maar 3
kanonnen meer, de andere waren reeds vervoerd. Te Passchendale
beklommen wij de puinen der kerk, rechts den steenweg. Hier genoten wij een
uitgestrekt vergezicht over het slagveld. Nergens huizen, pachthoeven, kerken
of boomen te vinden! Niets dan eenenomgewoelde grond, bedekt met een
groen tapijt, gesmukt met wilde bloemen. Eene doodse stilte heerscht er want
ik heb maar ééne zwaluw gezien in de nabijheid van een kamp. En die
woestenij strekt zich uit tot aan 't wielken bij Ieperen! Toen ik de eerste maal
voorbij trok , dacht ik dat het de puinen van eenen molen was want niets liet
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Zaterdag, 19den Juli 1919
Elke onderwijzer zegt, in zijne klas, waarom de 21ste Juli een “Nationale
dag” is. De l.l. zingen al te zamen het vaderlands lied.
Deze avond om 20 ½ uren, hoorde ik eene ontploffing en zag de
zoeklichten op het gewezen front. Zij waren rood zoals tijdens den oorlog.

Zondag, 20sten Juli 1919
Reis door het front (vervolg van 14den juli 1919)
… 's Graventafel stond en het gehucht dat dieper in gelegen is. Op eene
hoogte aan de overzijde van den weg zien wij een Duitsch kamp. De tenten
voor de Engelsche bewakers zijn afgescheiden van de tenten waar de
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Duitschers wonen en alles is omringd met stekkersdraad tot op 3 à 4 meters
hoogte.
Wij stappen over de Hanebeek die haren oorsprong op de hoogte van den
Keerselaarshoek neemt. Wij bereikten de Kruisstraat die van Zonnebeke naar
Langemark loopt. De afgeschoten boomen duiden nog den weg aan. Van hier
werd door de Engelschen een planken vloer gelegd tot aan het Wielken. Rechts
den weg, ligt op een honderdtal meters een tank. Hij is op zijn linker zijde
gekeerd. Men kan er binnen gaan en de sterke moteurs bewonderen. Men ziet
er ook de schietgaten. Aan den achterkant heeft een zeker Fritz Platzner de
indruk van zijne rechter hand met de vingers wijd van elkander, en in het bloed
gedoopt, op den tank getekend! met het bloed van den gedooden vijand!
Nu komen wij aan de Engelsche stellingen. Die zijn beter bewaard en zijn
zooveel niet aan stukken geschoten dan de Duitsche. In de verte rechts
wappert de Chineesche vlag, boven een Chineesch kamp dat in de nabijheid
van de Fortuin ligt. Van dit laatste gehucht leidt een weg naar St.-Julien. Wij
stappen over de Zonnebeek, die zich in de Hanebeek werpt, en van Zonnebeke
komt. Links de baan ziet men een net en goed ingericht Engelsch kerkhof.
Verder op, ligt rechts den weg de statie van 't Wielken en door de Engelschen
gelegden ijzerenweg. Links loopt een weg naar den Frezenberg. - Rechts een
Engelsch kamp en nog een kerkhof. Wat verder leest men op eene plank
"Wieltje" en wat wijder de observatoire posten der Engelschen. Aan de rechter
hand ziet men de plaats waar de kerk van St.-Jan gestaan heeft; eenige zerken
duiden het kerkhof aan. Wij stappen over de Bellewaardebeek en trekken langs
de Dixmuidsche poort de stad Ieperen binnen. (Zie vervolg: Zondag 27 Juli
1919)

Excursion à l'Yser. Wij gaan tot de Meensche poort. Op de vesting is een grond
aan de Canadeezen afgestaan om er een "herinneringsoord" van te maken;
buiten de vesting zijn vele barrakken opgeslagen. De kazematten werden door
de Engelschen benuttigd. Een enkel huis van Ieper, nevens de kerk St.-Niklaas
heeft nog zijn dak behouden. Wij bezochten de kazerne en het gasgesticht,
langs waar men den tram en den steenweg verlegd wordt om naar Kemmel te
gaan. Wij verlieten Ieperen om 16 u10 om naar Roeselare terug te keren en zoo
nog eens door het front te rijden; doch te snel om er een goed gedacht van te
hebben. Zet u langs den linkerkant van den wagon,om naar Roeselare te rijden,
met het aangezicht naar de locomotief, dan ziet ge 3 tanks liggen bij het
uitrijden der statie en verder rechts twee barakken op de plaats waar een
kasteel stond. Em. Benoot

Zaterdag, 2den Augustus 1919
Mr. Le Ministre de l’Intérieur a prescrit qu’un glas sera sonné, ds. tout le
royaume, à perpétuité, le 2 aôut de chaque année, à 19 heures, pour
commémorer à perpétuité la remise de l’ultimatum allemande à Mr. Davignon,
Ministre belge des Affaires étragères.

Zondag, 27sten Juli 1919
Reis door het front. (Vervolg van 21ste Juli 1919)
Wij volgen den weg die ons naar de groote markt leidt. Niet een huis is
blijven staan en zijn volkomen onbewoonbaar. De Engelsche soldaten
verbleven in de kelders, die metershoog met steengruis bedekt zijn. Wij zien de
woonst van "Town Mayor". Op de groote markt geene huizen. De halle, het
stadhuis en de St.-Maartenskerk vorm éénen puinhoop. Op eene plank noemen
de Engelschen het een: Heilige grond. Hij is omringd met draaden en een
schildwacht wandelt ervoor. Hier is het verboden barrakken op te slaan. Eene
enkele uitzondering voor de Britisch Tavern. Wij gaan er binnen om er het
noenmaal te nemen die wij mede genomen hebben. Het is 13 1/2 uren. Wij zijn
dus 5 1/2 uren op de weg geweest.
Na wat uitgerust te hebben, doen wij eene wandeling in stad. Wij
ontmoeten vele Franschee reizigers. Zij dragen eene kaart aan het knoopsgat:
359

360

Maandag, 4den Augustus 1919
Le “Moniteur” du 31 juillet 1919, publie une loi dont l’article unique est
ainsi conçu :
L’anniversaire de la journée du 4 août 1914 sera célébré chaque année
comme fête nationale.
C’est l’anniversaire de la déclaration de guerre à la Belgique.
De laatste 3 kisten komen van Gent en ledig ze om alles op hunne plaats te
plaatsen.

Zondag, 10den Augustus 1919
Er werden geene wedstrijden gegeven en bijgevolg geene bulletijn naar de
Ouders gezonden.
Groot verlof tot den Maandag, 8sten September 1919. (Niet inbegrepen)
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Schooljaar 1919-1920
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Vrijdag 17den Oktober 1919

Zondag 30sten November 1919

Dezen avond wordt de Wallenstraat, voor de eerste maal door de
electriciteit verlicht.

Belangrijke en welgelukte vergadering. Mr. Gust. De Laere, eere voorzitter
was er tegenwoordig en een 40tal oudleerlingen. Eenige hadden zich
verontschuldigd de zitting niet te kunnen bijwonen.

Donderdag 23sten Oktober 1919
De lessen, hierboven, werden niet gegeven. De 2de klas, in het Museum
gevestigd, werd in de laagste klas overgebracht. Het plakwerk is in die klas wel
is waar nog niet voltooit; doch de l.l. zullen er meer, lucht, licht en plaats
vinden.
Het bureel wordt bruikbaar gemaak. Banken en kassen, die onder het
afdak stonden, werden in het museum geplaatst; zoodanig de l.l. geheel het
afdak ter hunner beschiking hebben.

Dinsdag 28sten Oktober 1919
De Raming der schadevergoeding van de “Wereldlijke School” van
Roeselare, heb ik heden afgewerkt.

Dinsdag 14den oktober 1919
Verjaardag der inneming der stad door de fransche soldaten. Vele huizen
waren bevlagd.

Dinsdag 11den November 1919
11den van den 11den maand om 11 uren werd de Wapenstilstand
verleden jaar getekend. (Het was om 5 uur ’s morgens. Om 11 uren staakten de
vijandelijkheden op het gansche front) – Wij spreken met de l.l. 2 minuten over
die gewichtige gebeurtenis, zoals het den Koning van Engeland aan zijn Volk
vraagt.
De wapenstilstand werd geteekend om 5 uren van den morgen in den
wagon in de statie van Rethondes nabij het kasteel France-port waar de
Duitsche afgezanten vernacht hadden.
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Vrijdag 9den Januari 1920

Dinsdag 13den Januari 1920
Al de l.l. der school krijgen een regel chocolade, geschonken door het
Amerikaanse roode-kruis. De l.l. schrijven de hierbij gaande bedanking. De l.l.
Depre Em. en Remi schrijven dezelfde bedanking in ’t engelsch.
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Middelste klas – 15,80
Laagste klas – 7,95
Te zamen – 46,05

Donderdag 29sten april 1920
8 ½ - 9 Zedenleer en burgerlijk onderricht – Nr. Nr. 56 bis De wereldvrede en
de vaderlandsliefde

Vrijdag 30sten april 1920
9- 9 ½ Opstel. Le Hetet- een held.

Zaterdag 1sten Mei 1920
In het “Nieuw Roeselare”,
van zondag 2den Mei 1920, staat
de inschrijving der l.l. der “Vrije
wereldlijke school onder den titel
van: van erkentelijke l.l.
E.B. is mijne inschrijving.

Donderdag 22sten april 1920
8 ½ - 9 Zedenleer en burgerlijk onderricht – Nr. Nr. 56 – Les patries

Woensdag 28den April 1920
Vrijwillige giften voor een gedenkteeken aan den held Le Hétet
Hoogste klas – 22,30
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Maandag 3den mei 1920

Schooljaar 1920-1921

8 ½ - 9 Zedenleer en burgerlijk onderricht – Nr. 57 – De vrede

Donderdag 6den mei 1920
8 ½ - 9 Zedenleer en burgerlijk onderricht – Nr. 57 bis Rechtvaardigheid en
liefdadigheid

Maandag 10den mei 1920
8 ½ - 9 Zedenleer en burgerlijk onderricht – Nr. 57ter Veroordeling van den
oorlog

Maandag 17den Mei 1920
8 ½ - 9 Zedenleer en burgerlijk onderricht – Veroordeeling van den oorlog Lezing

Donderdag 20sten mei 1920
8 ½ - 9

Zedenleer en burgerlijk onderricht – nr. 58 – De scheidsraad –
(Arbitrage) Conférence van Den Haag

Donderdag 27sten Mei 1920
8 ½ - 9 Zedenleer en burgerlijk onderricht – Nr. 59 – Toenadering der Staten.
De Vereenigde staten van Europa.

Maandag 31sten, Mei 1920
8 ½ - 9 Zedenleer en burgerlijk onderricht – Nr. 59 – L’Europe en paix.
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6den September 1920

Zaterdag 16den Oktober 1920
De beteekenis van het feest van morgen uiteenleggen. – Zang –
Marcheeren.
Al de l.l. nemen deel, in den namiddag, aan het feest Le Hetet en het
152de fransch regiment. – De kleinsten droegen in den stoet eene kleine
fransche vlag.

Woensdag 20sten Oktober 1920
De l.l. der hoogste klas bezoeken, in den namiddag het kerkhof.

Donderdag 21sten Oktober 1920
Mr. Dooms gaat, met zijne l.l. het kerkhof bezoeken.

Vrijdag 22sten Oktober 1920
Mr. Al. Compernolle gaat het kerkhof, met zijn l.l. bezoeken.

Donderdag 11den November 1920
Tweede verjaardag van het teekenen van den “Wapenstilstand” – 5 uren ’s
morgens nabij het kasteel France-port (1) gelegen in het bosch van Compiègne,
in de statie van Rethondes (gemeente op den Aisne).
(1) De Duitsche afgezanten vernachten in het kasteel en begaven zich in
den vroegen morgen naar de statie van Rethondes.

Vrijdag 12den November 1920
9 – 9 ½ Opstel – Verjaardag van den wapenstilstand
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Zaterdag 8sten Januari 1921

Maandag 25sten Juli 1921

Wij hebben deze avond gas in den keuken, voor de eerste maal, na den
oorlog.

8 ½ - 9 Zedenleer en burgerlijk onderricht – Nr. 55 – Menschdom – Vrijheid –
Gelijkheid- Broederlijkheid

Woensdag 16den Februari 1921

Zaterdag 30sten Juli 1921

Mr. Fr. De Laere doet de laagste klas – De koning Albert bezoekt de stad.
De l.l. der scholen maken het vierkant op de groote markt. Onze school neemt
er deel aan, daar zij ertoe door den Burgemeestr en Schepenen uitgenoodigd
wordt. De leerlingen dragen vaderlandsche vlaggetjes. Mr. André Deschrijver
was ook bij de l.l. in antwoord op het schrijven van den “Roeselaarsche Bode”
van zondag l.l.

Vrijdag 8sten April 1921
De l.l. gaan om 9 ½ uren op de speelplaats om de zonsverduistering te zien,
door een berookt glas. Uitleg van het verschijnsel.
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Vaderlandsliefde en pacifisme
van Benoot

Het verzet van Lucien Vanmoerbeke, leerling
van Benoot
Lucien Vanmoerbeke, leerling van de Wereldlijke school

Vaderlandsliefde…
Benoots verzet tegen de vijand
Benoot gaat niet akkoord met het feit dat een land een ander land bezet en
toont dit ook.
Zo blijft hij de Belgische tijdsaanduiding gebruiken. Zo protesteert hij als de
Duitsers iets opeisen wat nodig is voor de school. Maar blind heldendom is niet
verstandig. Benoots houding is in de eerste plaats pragmatisch.

Lucien Vanmoerbeke werd geboren op 3 oktober 1901.
Hij was de jongste van 4 kinderen. Zijn vader was een aannemer van bouw- en
schrijnwerk. Het gezin woonde in de Hugo Verrieststraat (het huidige huis nr.
58).
Lucien was leerling van de Wereldlijke School. Hij werd ingeschreven op 9 april
1907 en verliet de school op 15 augustus 1917.
Er zijn nog een aantal documenten uit zijn schooltijd bewaard (inschrijving,
foto, taken, nieuwjaarsbrieven die hij mee ondertekend heeft).

Het best is zich te schikken naar de eisen van de bezetter en, waar mogelijk,
ermee te onderhandelen.
Benoot spant zich in om de Duitsers te overtuigen een pas te verlenen aan zijn
collega Compernolle, zodat die van Menen naar Roeselare kan komen.
Hetzelfde doet Benoot voor de leerlingen die van Izegem komen. Als een
leerling, Hillaire Pope, veroordeeld wordt, pleit Benoot voor strafvermindering
en bekomt die ook.
Als hij bericht krijgt de Duitse tijd over te nemen, schikt Benoot zich naar dit
bevel, al blijft hij innerlijk zich verzetten: de tijdsaanduidingen in zijn dagboek
geven de “Greenwich”-tijd.
Beter dan heldendom is voorzichtigheid.
Als zijn leerling Vanmoerbeke wordt aangehouden, stopt Benoot met het geven
van Engelse les, tot hij goedkeuring krijgt van de Duitsers. Benoot veroordeelt
de actie van zijn leerling nergens, maar wordt verplicht door de Duitsers om
zijn leerlingen in toom te houden. Benoot stelt daartoe een reglement op dat
wekelijks aan de leerlingen wordt meegedeeld.
de schoolbevolking van Wereldlijke school op 7 December 1916 in de onderste rij Benoot en leerling Lucien Vanmoerbeke (2e van rechts)
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Verzet van Lucien tijdens WO I
Op 26 februari 1916 wordt Lucien aangehouden omdat hij een plakbrief (“een
openbare bekendmaking”) van de Duitsers heeft afgerukt. Ook 2 leerlingen van
het college worden opgepakt.
Benoot wordt, samen met het schoolhoofd van het college,
ter
verantwoording geroepen op het stadhuis en met deportatie naar Duitsland
bedreigd als zo’n feit zich zou herhalen.
Lucien zelf krijgt 3 weken cel, terwijl de 2 andere jongeren slechts een boete
van 150 frank krijgen. De vaders krijgen elk 500 Mark als boete.
Lucien heeft de zwaardere straf gekregen omdat hij zijn patriottische motieven
niet ontkent.
Lucien wordt opgesloten in cel 22. Hij maakte daarvan later een tekening.

bekendmaking van de veroordeling van Lucien, 9 maart 1916
Ook in zijn verdere leven heeft Lucien principieel een vaderlandslievende
houding aangenomen.
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Verzet van Lucien tijdens WO II
Na WO I gaat Lucien naar de vakschool te Roeselare en later naar het K.A.
van Gent op de Lindenlei. Hij studeert er elektriciteit en automobielmechanica.

Tijdens zijn militaire dienst neemt hij deel aan de bezetting van het
Rijngebied na WO I. Als lid van de 8ste compagnie mitrailleurs is hij
gekazerneerd in verschillende Duitse steden. Hij bekomt de graad van sergeant.
Nadien vestigt hij zich als zelfstandig elektrieker, eerst in het ouderlijk huis in
de Hugo Verrieststraat, later in een zelf gebouwd huis op de hoek van de
Noordstraat en de Kokelaarstraat.
In 1928 huwt Lucien met Marguerite-Marie Bogaert (geboren in 1901), die hij
heeft leren kennen in Gent. Het paar krijgt één dochter, Denise, geboren in
1930.
Op 10 mei 1940 vallen de Duitsers België binnen, op 28 mei capituleert België.
Al vlug ontstaan een aantal verzetsgroeperingen die de strijd met de vijand
willen verderzetten en daartoe geheime acties ondernemen om de bezetters
schade toe te brengen (o.a. doorspelen van inlichtingen ten behoeve van
Groot-Brittannië, uitvoeren van sabotageacties, helpen vluchten van
neergeschoten Britse piloten en vliegtuigbemanning, doden van
collaborateurs).
Een van die verenigingen is het “Belgisch Legioen”, soms ook “Geheim leger”
genoemd, met een groot aantal militairen als lid (andere groepen hebben
vooral communisten als lid). Er wordt 2 jaar in het geheim gewerkt en in mei
1942 komt een verbinding tot stand met Londen om gegevens over de Duitsers
en collaborerende Belgen door te seinen.
Lucien wordt lid vanaf december 1940 en wordt later districtshoofd.
Op 1 juli 1943 wordt Lucien ’s morgens vroeg door de Gestapo van zijn bed
gelicht en aangehouden. Lucien is van dan af als gewapende weerstander
politiek gevangene.

Hij verblijft eerst 3 maanden in de gevangenis van Kortrijk, dan 3 maanden in
die van Brugge. Na 8 dagen in de gevangenis van St-Gilles Brussel wordt Lucien
eind december 1943 gedeporteerd naar Duitsland. Bij zijn vertrek kan hij uit de
trein een stukje papier gooien met zijn naam en adres op. Een Brusselse dame,
echtgenote van een andere politieke gevangene, raapt het papiertje op en
schrijft aan de echtgenoot van Lucien dat Lucien met die trein naar Duitsland
werd gevoerd. Tot eind april 1945 blijft de familie zonder nieuws.
In Duitsland maakt Lucien een martelgang mee: 3 dagen in Essen, 2 maanden in
Esterwegen, 6 maanden in Gros-Strehlitz, 2 maanden Laband en tenslotte
Buchenwald. In Gross-Strehlitz schrijft Lucien notities in een misboek, o.a. een
wens aan zijn moeder en vrouw op moederdag van 15 augustus 1944 en een
tekening van zijn cel nr. 123. Dit missaal wordt later op een vuilhoop
teruggevonden.
Op 12 april 1945 wordt Buchenwald bevrijd door de Amerikanen. Rafaël Van
Tieghem, afkomstig van Rumbeke, is de verbindingsofficier bij het Amerikaanse
leger voor de repatriëring. Hij vindt Lucien in volledig uitgeputte toestand,
lijdend aan de ergste graad van longontsteking. Lucien wordt hoogdringend
overgevlogen naar Brussel, waar hij meerdere weken verblijft in het hospitaal
van Etterbeek. Ook na zijn terugkeer in Roeselare heeft hij nog lange tijd
verzorging nodig en moet nog een heelkundige bewerking ondergaan.

Verdere levensloop van Lucien
Lucien wordt 100% oorlogsinvalide verklaard. Hij kan zijn beroepsbezigheden
hernemen, die hij verderzet tot 1970. Hij wordt ook actief in meerdere
vaderlandslievende verenigingen. In 1966 sterft zijn vrouw. Lucien zelf overlijdt
op 3 februari 1986.

Dhr. Lucien Van Moerbeke, wonende Noordstraat, mag in de lokale
weerstand een bijzonder aandeel opeisen, gezien hij door zijn stille werking,
bij zijn gevangenneming door de Gestapo het grootste stilzwijgen bleef
bewaren en aldus menig stadsgenoot van het concentratiekampleven en
andere lijfsdwang spaarde.
De Roeselaarse Bode, midden 1945
foto van Lucien, die hij zelf uitkoos voor zijn graf
(op de stedelijke begraafplaats in de Groenestraat)
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In zijn laatste persinterview, verschenen in de Weekbode van 15 maart 1985,
verdedigt Lucien het pacifisme:

… maar vooral pacifisme
Afkeuring van de oorlog

In verzet gaan als je land wordt aangevallen, maar tegelijkertijd er van
overtuigd zijn dat conflicten moeten opgelost worden door onderhandelingen:
het is een houding die bij Lucien zeker aangewakkerd werd door zijn meester
Benoot.
Ook bij Benoot wordt de vaderlandsliefde immers aangevuld met een groot
vredesverlangen en het geloof in een redelijke, geweldloze benadering van
conflicten.

De veroordeling van oorlog is in het Europa van 2014 zeer verspreid, tenminste
theoretisch (want sommige oorlogen worden maar al te zeer getolereerd). Dat
was anders in 1914.
Soldaat zijn was een bezigheid met hoog maatschappelijk aanzien. De
beroemde visie van de Pruisische generaal Carl von Clausewitz (1780-1831),
“Oorlog is de voortzetting van politiek met andere middelen”, was zeer
algemeen aanvaard: waar de gebruikelijke middelen van de buitenlandse
politiek falen, blijft de oorlog als enig machtsmiddel over. En de landen hadden
machtshonger in 1914: Engeland wou zijn positie van wereldheerser bewaren,
Duitsland wou kolonies om zijn macht te bewijzen en te vergroten. Ten oorlog
trekken was een plicht voor het vaderland: vele mannen en ook jongens gingen
met enthousiasme naar het slagveld. Immers, zoals Horatius schreef (Oden,
III.2.13), Dulce et decorum est pro patria mori (het is zoet en passend om te
sterven voort het vaderland).
Emiel Benoot zag het anders. Net zoals hij tegen de katholieke meerderheid
inging en zich inzette voor “wereldlijk” onderwijs, ging hij in tegen de
meerderheid die een oorlog aanvaardbaar acht en zette hij zich in voor vrede.

De rampen van de oorlog…
Het dagboek van Benoot is in essentie een beschrijving van “de verschrikkelijke
en onherstelbare rampen die den oorlog veroorzaakt”.
Er is het leed van de soldaten.
Benoot kan dit slechts onrechtstreeks beschrijven: hij ziet de soldaten
vertrekken, hij hoort de geluiden van het slagveld die doen vermoeden hoe
verschrikkelijk het gevecht is, hij ziet de soldaten terugkeren, waaronder velen
gewond, hij ziet de vele stoeten naar het kerkhof.
De combinatie van deze observaties met de beschrijving van het weer en de
stand van de planeten lijken te suggereren dat de oorlog een natuurgegeven is.
Af en toe noemt Benoot het spel van de afweerlichten zelfs een “mooi
schouwspel”. De grondtoon blijft er echter één van afkeer en van medelijden
met de soldaten:
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Het is een mistige dag. In gewone omstandigheden is het treurig; maar in
oorlogstijd is het akelig en zieldoodend. Wanneer het einde aan al die
wreedheden? (9 november 1914)
De gewone gang van planeten toont juist het onnatuurlijke van de oorlog aan:
De planeet Jupiter blijft achter de wolken om de heuveldaad der
menschen niet te zien. (13 december 1914)
Er is het verlies van vrijheid in een bezet gebied, de last van een bezetting, de
pesterijen en machtswellust van de bezetters, de onmogelijkheid om het
gewone leven te leiden, in het bijzonder de onmogelijkheid om onderwijs te
verschaffen.
Benoots reactie is zijn inzet om toch zo veel als mogelijk het gewone leven
verder te zetten. Onverdroten schrijft hij brieven aan de bezettende overheid
om paspoorten te bekomen voor zijn collega uit Menen en voor de leerlingen
die uit Izegem komen. Als een leerling geboren in 1899 door de Duitsers
werkbekwaam wordt bestempeld, schrijft Benoot een attest dat hij de lessen
volgt.
Er is de materiële ontbering die erger wordt naarmate de oorlog blijft duren.
Benoots reactie is de solidariteit. Als een leerling geen schoenen meer heeft,
laat hij de medeleerlingen een omhaling doen.
Later speelt Benoot als schoolhoofd een belangrijke rol in de georganiseerde
hulp. Hij regelt de administratie voor zijn school, maar hij gaat ook met de
handen aan de slag en timmert banken en lessenaars om tot een tafel om de
schoolsoep te kunnen opdienen.
Er is de dood van onschuldige burgers.
Men kan niet veel meer doen dan zijn deelneming te betuigen aan de getroffen
families. Benoot laat zijn leerlingen meerdere brieven schrijven naar getroffen
families. Hij gaat zelf zijn deelneming overbrengen aan de ouders van de
broertjes Debal, leerlingen van de school: “de droefheid van de moeder was
deerniswaardig”.
Er is de ellende van de vluchtelingen.
Benoot schrijft een pakkend relaas van zijn eigen vlucht in december 1917.
Er is de totale kost aan mensenlevens en aan materiële, economische
middelen.
Benoot plakt in zijn dagboek een krantenknipsel van 14 juni 1917 met een
“voorlopige oorlogsbalans”, zonder verdere commentaar. Het krantenartikel
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zegt het al duidelijk genoeg: de voorlopige balans vormt “in haar groote
opsomming, een verpletterend rekwisitorium tegen de oorlog”.
Na de wapenstilstand gaat Benoot de ravage bekijken van het slagveld.

… zijn een gevolg van de onredelijkheid…
Bij al de beschrijvingen van deze ellende en van de pogingen om toch verder te
leven, hanteert Benoot een zakelijke, droge stijl.
Zijn gevoelens kunnen vaak slechts afgeleid worden uit een speciaal leesteken
of een onderlijning.
Zo schrijft hij op 21 november 1914:

De verontwaardiging over het feit dat jongeren van 16 jaar soldaat zijn, blijkt
slechts uit de onderlijning van de leeftijd en uit het uitroepteken.
Toch drukt Benoot hier en daar zijn verontwaardiging en zijn onbegrip uit met
duidelijke, soms heftige bewoordingen of met een treffend beeld.
Benoot denkt in de eerste plaats aan de soldaten:
Hoevelen liggen er daar verre in het Z en W niet te sterven! Is dat het
werk van beschaafde volkeren? (24 oktober 1914)
Het regent nogal goed. Hoe moeten het dan de gewonden stellen? Wat is
de oorlog toch eene uitzinnige zaak! (25 oktober 1914)
En daar verre, in de richting van Ieperen zoeken beschaafde menschen
om elkander te dooden! (11 november 1914)
Daar knallen de geweren zonder ophouden zoodanig dat ik niet slapen
kon, vooral wanneer ik dacht dat er daar honderden menschen lagen te
sterven en driemaal zooveel gewond. (15 november 1914)
Hoe lang zal de moordpartij nog duren? Wat eene schande voor het
menschdom. (23 november 1914)
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Ik heb van verre (want de burgers mochten niet naderen) eenige
gewonden op den trein zien doen. 't Was hartverscheurend. Wat moet
het niet zijn, moest men die menschenslachting zien gebeuren! Hoe
dwaas zijn de menschen niet nog te willen vechten! (26 april 1915)

Al wat wij zien of hooren is akelig en wreed; alles getuigd van den
grooten wereldoorlog, die afschuwelijke, schandige menschen slachterij.
(1 januari 1916)
Deze mensenmoorderij is af te keuren, omdat wie zijn rede gebruikt beseft dat
alle mensen broeders zijn. Het onderscheid tussen eigen of vijandelijke
soldaten speelt voor Benoot dan ook geen rol:

Religieuze vredeswensen zijn een verdraaiing als men ten oorlog trekt:
Dezen morgen, om 9 uren, trekken twee legerkorpsen, met muziek aan ’t
hoofd, den Dixmuidschen steenweg op. Het eerste draagt het kenteken
Jesus, omringd met palmtakken. Dan zal men zeggen: Vrede aan de
menschen, op aarde, die van goeden wil zijn. Hozanna! - Welke treurige
comedie. (22 december 1914)

Vele gewonden waren medelijdenswaardig, niet tegenstaande het onze
vijanden zijn en al wreedheden waaraan zij zich plichtig maken. De
catechismus zal moeten veranderd worden en men zal moeten zeggen
wanneer men vraagt: Wat is de mensch? - Een onredelijk schepsel gods…
enz. (31 oktober 1914)

Een analyse van de oorzaken van de oorlog schrijft Benoot niet neer. Hij
suggereert wel een verband tussen de oorlog en het winstbejag van de
oorlogsindustrie:

Benoot stelt, in een brief aan Pierre Bourgeois (7 september 1915),
uitdrukkelijk dat de mensenmoorderij neerkomt op broedermoordeijen:

De tak, tak, tak der mitrailleuse, uren lang hooren, is allervervelendst!
Waarom dat moordtuig niet doen werken met eenen electrieken moteur.
Zoo zou men nog meer kogels kunnen zenden in eenen korteren tijd. Een
middel om Krupp milioenen te laten winnen? (6 februari 1915)

Had men in al de scholen - lagere, middelbare en hoogere - sedert 50 jaar
van hier den Wereldvreden aangeleerd, zooals wij het in onze school
deden, dan had stellig de huidige broedermoorderijen onmogelijk
geweest.

Het heldendom van de oorlog is op zich een omkering van menselijke waarden:

Deze passage toont aan dat bij Benoot het pacifisme niet enkel een kwestie van
ideeën is, maar ook leidt tot handelingen, meer bepaald in zijn
beroepsactiviteit, het lesgeven.

men is aan het moorden op groote schaal en hij, die er het meest
neervelt, is een groote held! Geest en hart verzetten zich tegen zulke
verkeerde begrippen. (6 december 1914)
De oorlog verlaagt de mensen tot dieren:
Over jaren woonde een "Kavemetsertjen" in het gat dat tot verluchting
dient van het gemak van het huis. Het werd eruit gedreven door de
musschen en dit jaar wordt de musch op hare beurt eruit verjaagd door
eene spreeuw (un étourneau). De dieren kennen slechts het "recht van
den sterkste". Beschaafde landen vergieten bijna twee volle jaren bloed,
om dat recht, bij de dieren gehuldigd, te doen zegepralen! (27 april 1916)

… die bestreden moet worden
Als onderwijzer wil Benoot “de wereldvrede aanleren”.
Verwonderlijk is dit niet. Het sluit volledig aan bij de humanistische inspiratie
van het Wereldlijk Onderwijs, zoals die in leuzen aan de muur aan de leerlingen
verduidelijkt werd.
Hoe Benoot dit concreet aanpakt, wordt enigszins duidelijk uit een brief van
Pierre Bourgeois aan zijn voormalige onderwijzer, waarin sprake is van een
tekst “Droeve tijden”.

Benoot vervangt regelmatig het woord oorlog door wat het volgens hem echt
is: menschenmoorderij (31 december 1914). Hij doet dit niet enkel in zijn
dagboek, maar ook in een officieel document, de nieuwjaarsbrief die hij de
leerlingen laat schrijven aan de bestuurder Albert Vermeulen:
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Droeve Tijden, een gedicht van Gentil
Antheunis
In zijn brief van 2 september 1915 schrijft Pierre Bourgeois:
meermaals heb ik mijn opstel van over 3 jaar herlezen "Droevige tijden"
en het stukje van onzen leesboek "Droevige Tijden" dat ik moest kunnen
voor den wedstrijd.
Ook tijdens de oorlog staat het onderwerp “Droeve tijden” op het programma.
Op vrijdag 21 september 1917 staat voor de middelste klas in de namiddag
“Vaderlandsliefde” vermeld en voor de laagste klas “Droeve tijden”.
Het is voorbeeld van tragiek dat Benoot naast deze onderwerpen heeft
geschreven “Lessen niet gegeven”, en dit omdat op die dag de broers Debal bij
een bombardement gedood worden.
Aangezien Pierre Bourgeois vermeldt dat hij het “stuk moest kunnen voor de
wedstrijd”, is de kans groot dat het gaat om een gedicht dat de leerlingen van
buiten moest kennen.
Er is een grote kans dat het gaat om het gedicht “Droeve tijden” van Gentil
Antheunis, dat hij schreef naar aanleiding van de laatste grote oorlog vóór de
eerste wereldoorlog, het Frans-Duitse conflict van 1870.
De pacifistische teneur van het gedicht is overduidelijk.
De woorden “dappere held” in de voorlaatste regel klinken bitter na de
opsomming van al het leed dat een oorlog meebrengt.
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Droeve Tijden

De moeder aanhoort ’t eenvoudige schrift,
En keert zich om met koortsige drift,
En grijpt uit de wieg ’t onnozele wicht,
En houdt het naar de hemel gericht;
En roept en snikt : o Heer! o Heer!
Geef ons de gade en de Vader weer!

’t Zijn droeve tijden als de oorlog woedt,
Als mensen men slacht lijk dieren,
Als mensenbloed bij beken vloeit.
Als vrede en liefde liggen geboeid
Als haat
En kwaad,
Als nood
En dood
Grijnzen en vloeken en tieren.

Terwijl de moeder aan ’t bidden was,
Terwijl het meisje haar briefken las,
Terwijl het jongentje reed en liep,
Terwijl het wicht in zijn wiegsken sliep,
Daar verre, in ’t vreemde verwoeste land,
Verlaten, langs een eenzame kant,
Met doorboorde borst
En hijgend van dorst
En de nagels geprent in ’t bevrozene veld,
Daar lag de vader, de dappere held,
Te sterven.

'Waar is nu toch mijn arme man?
‘k Verga van angst! ik sterf ervan!
Ach! wat verschil bij ’t voor’ge jaar!
We zaten hier zo blij te gâar
Bij ’t wiegsken van ons jongste kind.
En nu zover door sneeuw en wind
En vorst…en dan!…Och God! och God!
Heb meelij met mijn bitter lot!'

uit 'Uit het Hart' van Gentil Antheunis (1840-1907)
naar aanleiding van de Frans - Duitse oorlog (1870-1871)

'Ju!' roept het jongetje, 'paardeken ju!
he! moeder, waar is vader nu?
Als vader komt, dan krijg ik een paard,
Een levende paard en een blinkende zwaard,
Een helm met pluim en een grote banier;
Dan gaan we rijden verre van hier;
Dan maken wij oorlog en nog, en meer…;
Zeg, moeder, wanneer komt vader weer?'

De pacifistische ingesteldheid, die door gedichten als deze wordt
aangewakkerd, is uiteraard geen einddoel. De bedoeling is dat deze
ingesteldheid leidt tot concrete acties om de wereldvrede te bevorderen.
Ook daarvan is er een voorbeeld vermeld door oud-leerling Pierre Bourgeois:
het schrijven van brieven.

'Hoor' zegt het dochterken, 'moederlief,
‘k Heb vader geschreven ene schone brief :
En dat wij bidden op beide kniên
Voor hem… en hem zo gaarne zien;
En dat gij toch zo droeve zijt;
En dat ik ook dan dikwijls krijt;
En dat ons broerken vlijtig leert;
En…of hij toch niet wederkeert!'
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Een brief naar Zwitserland
In zijn brief van 2 september 1915 vermeldt Pierre Bourgeois “de vraag om
wereldvrede gezonden naar Zwitserland, die ik ook geteekend heb”.
Deze brief is verloren, dus er is geen zekerheid om welke brief het gaat.
In 1912 had in het Zwitserse Bazel een bijeenkomst plaats van de Tweede
Internationale, waarop Jean Jaurès en anderen pleitten voor de wereldvrede.
Het is echter uiterst onwaarschijnlijk dat Benoots brief daarop betrekking zou
hebben, gegeven het eenmalige karakter van de bijeenkomst in Zwitserland en
gegeven het communistisch karakter van deze organisatie.
Er is wel een kans dat het gaat over een brief verzonden naar het Internationaal
Bureau voor de Vrede.
Deze organisatie werd opgericht naar aanleiding van het derde “Universal
Peace Congress” in Rome in 1891. Het hoofdkantoor werd in Bern gevestigd
(nu gevestigd in Zurich). De organisatie kreeg zeker steun vanuit België.
Van 1907 tot 1940 was het voorzitterschap in handen van de Belg Henri La
Fontaine. Deze advocaat, opgeleid aan de vrijzinnige universiteit van Brussel,
werd in 1885 verkozen tot senator voor de (socialistische) Belgische
Werkliedenpartij. In 1913 zat hij het Wereldcongres voor de Vrede voor in Den
Haag, wat hem in datzelfde jaar de Nobelprijs voor de vrede opleverde.
La Fontaine was lid van de Brusselse vrijmetselaarsloge Les Amis Philantropes,
de loge waarvan ook Henri Tant, de grote geldschieter van de Wereldlijke
School, lid was. Het is niet onmogelijk dat ook Benoot lid was van deze loge en
dus misschien La Fontaine persoonlijk kende.

leerlingen en is anderzijds het uitoefenen van druk door burgers op de
wereldleiders.
Dat deze methode de oorlog niet heeft kunnen voorkomen wijdt Benoot niet
aan de methode zelf, maar aan het feit dat er onvoldoende burgers aan zo’n
initiatieven meewerken, in het bijzonder het feit dat de andere scholen hun
leerlingen hiertoe niet aanzetten.
Had men in al de scholen - lagere, middelbare en hoogere - sedert 50 jaar
van hier den Wereldvreden aangeleerd, zooals wij het in onze school
deden, dan had stellig de huidige broedermoorderijen onmogelijk
geweest.
Benoot blijft dan ook geloven in de kracht van internationale organisaties als
weg tot de vrede.

Een andere mogelijkheid is dat de brief gericht werd aan de Interparlementaire
Unie.
Deze organisatie werd in 1889 opgericht door de Franse parlementariër
Frédéric Passy en het Engels parlementslid William Randal Cremer. Het
hoofdkantoor was vanaf 1892 tot 1911 gevestigd in Bern, tussen 1911 en 1914
in Brussel, tussen 1914 en 1920 in Oslo en sindsdien in Genève.
Als Benoot een brief aan de IPU gestuurd zou hebben, zou dat al in 1911
geweest moeten zijn.
De IPU was bedoeld als een permanent forum voor multilaterale politieke
onderhandelingen. Dit komt overeen met Benoots idee van een “scheidsraad”.
Overigens was ook Henri La Fontaine actief in deze vereniging.
Leerlingen een brief laten schrijven waarin ze vragen om wereldvrede betekent
enerzijds het verder aanwakkeren van een pacifistische ingesteldheid bij de

395

396

Op zoek naar een oplossing
Volgens Benoot bestaat de oplossing in een “scheidsraad”, zoals blijft uit de
brief aan Pierre Bourgeois:
Daarom geen moed verloren, Vriend Pierre, want meer dan ooit, na het
sluiten van den vrede, en gezien de menschenoffers en de verschrikkelijke
en onherstelbare rampen die den oorlog veroorzaakt, ben ik overtuigd,
dat de staatsmannen, naar middels zullen uitzien om den oorlog
onmogelijk te maken en zal men zijnen toevlucht tot eenen scheidsraad
nemen.
De idee dat conflicten tussen landen moeten opgelost worden door een
onpartijdige instantie is een idee die ook door de bekende filosoof Kant werd
voorgesteld in zijn werk Naar de eeuwige vrede:
Net zoals individuele mensen kunnen volkeren beoordeeld worden […]
Omwille van zijn veiligheid kan en moet ieder van hen van de ander eisen
dat hij met hem in een constitutie treedt die op de burgerlijke constitutie
lijkt, waarbinnen het recht voor ieder kan worden veiliggesteld. Dit zou
een volkenbond zijn […] (uit: “Tweede definitieve artikel ten behoeve van
de eeuwige vrede: Hoe volkenrecht behoort gebaseerd te zijn op een
federalisme van vrije staten”)
Na de eerste wereldoorlog werd zo’n organisatie opgericht: de Volkenbond.
Benoot noemt de dag waarop de Volkerenbond gesticht wordt “een
geschiedkundige dag” (zie dagboeknotitie van 28 juni 1919). Deze organisatie
heeft echter de tweede wereldoorlog niet kunnen voorkomen. Ook de
soortgelijke organisatie opgericht na de tweede oorlog, De Verenigde Naties, is
niet succesvol om overal oorlog te voorkomen.
Hier ligt een taak voor iedereen die een toekomstige oorlog wil voorkomen:
nadenken hoe komt het dat deze organisaties hun doelstelling niet realiseren.

anarchist Michael Bakoenin (de uitgenodigde Karl Marx ging niet, vanuit de
idee dat wie echt om vrede gaf, zich moest aansluiten bij het verbond van de
communisten, de Eerste Internationale). Na de oorlog zou de idee opnieuw op
de voorgrond komen in 1923, met het boek Pan-Europa van de Oostenrijkse
katholiek Richard Coudenhove-Kalerg en met het voorstel van de communist
Trotski voor een Sovjet-Europa.
Een verdergaande variant van deze oplossing is een echte wereldregering, een
oplossing die verdedigd werd door de Britse filosoof en pacifist Bertrand
Russell (1872-1970), die overigens omwille van zijn pacifisme tijdens de oorlog
enkele tijd in de gevangenis belandde. De wereldregering werd ook als “de
grote oplossing” verdedigd door Henri La Fontaine, in zijn essay uit 1916 met
als titel La Grande Solution, waarin hij opriep tot de oprichting van één
parlement, grondwet, gerechtshof en bank voor de hele wereld, alsook tot de
uitwerking van een internationale taal.
Misschien is ook dat nog niet voldoende. Misschien moet er vertrokken worden
van de diepere oorzaak van conflicten: de ongelijkheid van macht en de idee
die mensen of landen hebben over welk deel van de macht hen rechtmatig
toekomt.
Misschien zal oorlog pas volledig verdwijnen als er volledige rechtvaardigheid
is. Dat is geen fatalistische gedachte, maar juist een gedachte die “moed” kan
geven aan jongeren. Allicht zal oorlog nooit volledig verdwijnen, maar er is een
methode om oorlog te verminderen: het vergroten van rechtvaardigheid.
Het is heel goed mogelijk dat Benoot op een degelijke wijze dacht.

Misschien is een scheidsraad niet voldoende en moeten (in tegenstelling tot
wat Kant dacht) de landen zich verenigen tot één grote staatkundige eenheid.
Waarschijnlijk dacht Benoot in die richting: op 27 mei 1920 geeft hij les
“zedenleer en burgerlijk onderricht” over de “Toenadering der staten – de
Vereenigde Staten van Europa”.
Deze – toen zeer vooruitstrevende - idee werd gepromoot door de Franse
schrijver Victor Hugo en stond centraal op het eerste congres van de Liga voor
vrede en vrijheid, in 1867 georganiseerd te Genève, met als deelnemers, naast
Victor Hugo, de Britse sociaal liberale filosoof John Stuart Mill en de Russische

Op 14 juni 1917 is het onderwerp van het vak Zedenleer en burgerlijk
onderricht “Rechtvaardigheid en liefdadigheid”. Misschien stelde Benoot wel
dat om armoede en andere problemen van ongelijkheid op te lossen er geen
liefdadigheid nodig is, maar meer rechtvaardigheid.
Allicht dacht Benoot daarbij niet dat rechtvaardigheid impliceert dat eigendom
gelijk verdeeld wordt. Het onderwerp van de les Zedenleer en burgerlijk
onderricht van een goede week later (25 juni 1917) is “eerbied voor den
eigendom”. Benoot was een sociaal liberaal, geen socialist. Maar misschien ligt
daar ook wel de fout van Benoot.
Misschien ligt de zwakte van de Volkenbond en van de Verenigde Naties wel in
het feit dat de rijkdom van de wereld nog zo ongelijk is verdeeld. Misschien
heeft de pacifist Jean Jaurès wel gelijk – ook al is het in 1914 niet gelukt - dat
socialisme oorlog kan voorkomen.
En ondertussen is er in onze kapitalistische, consumentistische wereld een
andere nefaste gedachte bijgekomen, dat iedereen recht zou hebben op steeds
meer, op nooit stoppende groei van rijkdom. Misschien is dat de gedachte die
het eerst moet aangepakt worden om herhaling van oorlogen te voorkomen.
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Als de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog, en in het bijzonder het uitgeven
van documenten zoals Benoots klasagenda’s, mensen aanzet tot het nadenken
over dergelijke fundamentele vragen, dan mogen we nog niet de moed
verliezen.
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