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Uit het dagboek 
van Stijn Streuvels
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van Virginie Loveling

Bevrijding kortrijk

zaterdag 26 oktober 1918

Kalme uchtend met regelmatige beschieting van de Duitsers op ‘ t 
dorp. De vluchtelingen vertrekken. 4 kinders hun vader ligt dood te 
Otegem - en hun moeder hier dood in de hall - dompelende wezen 
- gesprek - weergeven - we maken van ons hert een steen. De lucht 
is nog vol schroot en vuur - als ziedend water ruist het - vervelend 
nietsdoen en afwachten in de kelder. Elk kanon heeft een eigen 
stemgeluid en karakter - bitsig - lomp - nijdige tweeslag...

In de vooravond, inval van Engelsen met gevelde bajonet. Een half 
uur te voren hadden we nog een Duitse soldaat op de trappen van de 
kelder. Stikgas, soldaten met gasmaskers, die er uitzien als baarlijke 
duivels. Uittocht op bevel, de vlucht door het vernielde dorp, met 
brand over de hele streek, - het onbekende in. ‘ t Jongste meisje op de 
arm van een Engelse soldaat gedragen. Midden een hels trommel-
vuur over de baan, aankomst te Deerlijk. Toevlucht in een stukge-
schoten huis, - de nacht door obussen die over ons hoofd heenvliegen, 
op Kortrijk. Een akelige nacht in angst.

Zondag 27 oktober 1918

Een stralend zonnige morgen. Met een ambulanciewagen naar Kor-
trijk gevoerd. Toevlucht in de kliniek van Dr. Lauwers, waar we de 
beschieting hebben onderstaan tot de 31ste. Samen met familieleden 
uit Avelgem, op een boerenwagen met al het huisraad er op en de 
moeders met de kinders, door een stier getrokken, die nooit in ‘ t ga -
reel gelegen had, met twee mannen om het beest in toom te houden 
en een derde met de zweep en een prikkel om hem aan te kotteren. 
Het was een potsierlijk spektakel, te zien hoe dit beest in zigzag, 
rechts en links over straat zwaaide, die lange weg van Kortrijk naar 
Moeskroen. Doch niemand had lust tot lachen. Bij nonkel Denreep, 
dokter en burgemeester van Moeskroen, vond heel de familie een 
veilig onderkomen in het grote huis, doch allen ziek en ellendig door 
stikgas of griep, te bed en elkander aan ‘ t oppassen. Daar is mijn 
schoonmoeder bezweken en op meer dan armtierige wijze begraven 
geworden. Mijn schoonbroer heeft zijn vrouw, die leed aan tering, op 
een kruiwagen van zijn hofstede te Heestert naar Kortrijk gevoerd, 
waar zij gestorven is. Dat waren de twee slachtoffers van de oorlog. 
Al wie oud of ziekelijk was, moest er omkomen, - gelukkig is er nie-
mand van de naastbestaanden door de beschieting getroffen gewor-
den. Daar vernamen wij het noodlot van de honderden bekenden 
uit Avelgem die door stikgas gestorven zijn.’

maandag 28 oktober 1918 

Kortrijk is al verlevendigd - vreemde aandoening met de Engelse 
soldaten - veel kennissen onder de vluchtelingen elk vertelt zijn 
gevaarten onzekerheid over de toestand van het huis - de dieren, 
meubelen enz. - bezoek bij Victor Acke - enz. vinde hier Dr. Dendon-
cker - gesteltenis - en ‘s avonds de vluchtelingen uit Avelgem alle 
ziek van de stikgas - onrust in familieleden - en ‘ t leven gaat voort 
- 

Aftocht van Duitsers in Gent

In het vervaarlijk kanongedonder is sedert gisteren een geringe ver-
poozing getreden.

Zonderling samentreffen juist toen ik het woord van den laatsten 
volzin schreef, ontstond een zoo schrikverwekkenden kletterslag, met 
een heftige nadavering, dat mijn pen uit mijn hand valt en ‘ t mij 
voorkomt, dat het huis op het punt is om in te storten ...

Genoeg geschreven voor vandaag. Hoe sterk ge ook verstaald zijt 
tegen angst, toch klopt weleens het hart en beven de vingeren ... 

Nieuws komt toe, dat de wederzijdsche strijdkrachten afwisselend 
vooruit en achteruit gaan, ze moeten op eenige uren afstand wezen. 
Teleurstelling bij velen.

De Duitschers jubelen in het vooruitzicht van den dra te verwach-
ten vrede. Op het dak van het buiten mijner nicht, waar ik verleden 
zomer wekelijks een drietal dagen verbleef, staan mitrailleuzen, 
en zijn er natuurlijk mitrailleurs. Deze dansten verleden op het 
grasplein, toen engelsche vliegers er boven kwamen zweven. In hun 
vreugd hadden de Duitschers er geen acht op geslagen. Een bom treft 
een hunner. Zijn hersenen bespatten de kameraden. Met hun zak-
doeken wrijven ze de bloedige sporen af. Een spade wordt aan den 
tuinman gevraagd, die ‘ t schouwspel aanstaarde, een put gedolven, 
een weinig stroo er in gestrooid, en in de ondiepe groeve legt men het 
nog warme lijk van een der dansers, nog wat stroo er boven op en de 
grond wordt met de voeten toegestampt.

Echter, geen lust tot dansen meer.

De menschen zijn zoo gewend aan allerlei gevaren, dat de vrees ge-
weken is. Ze staan aan hun drempels, kijken in de lucht, zien hui-
zen in gruis slaan, branden in de verte en enkel, als een bom schier 
in hun nabijheid ontploft, denken ze er aan om zich te verschuilen.

Het vee wordt overal opgeëischt. Sommigen vluchten er mede in de 
bosschen, waar bosschen zijn en de een of ander thuisgeblevene sluipt 
langs hagen en elskanten om den hoeder van eten te voorzien.

Te Somergem — een groot dorp, nagenoeg vijftien kilometers van 
Gent — besloten de boeren geen beesten af te leveren. Gewapend met 
rieken wachtten ze de opeischers af.

Koen verdedigden ze zich bij de aankomst, staken met de ijzeren 
tanden naar en op de borst der soldaten. Deze schoten. Er bleven 
gekwetsten en dooden. Als vergelding voor dit verweren werd de kerk 
plat gelegd. Ik schrijf wat mij verzekerd wordt hierover uit ver-
trouwbaren bron. Men is nooit zeker over de waarheid van zoo iets.

Ook verluidt, dat vele dorpen, Nevele, Vosselaere, Landegem, Pete-
gem bij Deinze en Deinze zelf, deels zijn vernield, dat al de wind-
molens en al de nijverheidsmachienen in gene gewesten opgeblazen 
zijn.

Wat staat ons nog te wachten hier? De Duitschers doen de bruggen 
springen. Soms dreunt tot hier een doffe slag.

De  Telegraaf  12/11/1918
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