Woensdag 29 december 1915 – ochtendeditie
Geen berichten over België.

Woensdag 29 december 1915 – avondeditie
Parijs, 28 december. Officiële mededeling. Onze artillerie heeft een
opslagplaats van munitie bij Steenstrate opgeblazen.
Berlijn, 29 december. Officiële mededeling uit het grote
hoofdkwartier:
Westende is weer door een vijandelijke motor beschoten, ditmaal
zonder enige uitwerking.
Uit België teruggekeerd.
De heer C. de Bruyn uit Wychen, die sedert een jaar of vijftien te
Ramskapelle bij Nieuwpoort in België opzichter was van een
steenfabriek van de heer Geldens te Druten, is dezer dagen met zijn
vrouw en elf kinderen uit België in zijn geboorteplaats teruggekeerd.
Van zijn wedervaren vertelt hij aan de Maas en Waler het volgende:
Begin oktober 1914 begon het bombardement, dat hem noodzaakte
met vrouw en kinderen in een kelder te vluchten. Ook de pastoor,
burgemeester en eerwaarde zusters, samen 60 personen, hebben 5
dagen en 5 nachten onder een aanhoudend gebed, in de kelder
doorgebracht. De zesde dag viel er een granaat vlak bij de kelder,
welke zijn huis gedeeltelijk verwoestte en ook een gat in de kelder
sloeg. Gelukkig werd niemand gekwetst. De 23e oktober zijn zij verder
naar Wulpen gevlucht, alwaar zij drie dagen vertoefd hebben. Nu
ging het met een handwagen verder tot Adinkerke. Op deze reis
moesten zijn elf kinderen tussen de bomen van de kar lopen om ze

bij elkaar te houden. Voet voor voet ging het voort te midden van
gewoel van soldaten en vluchtelingen. Te Adinkerke verbleef hij tot
29 november 1915. Sinds pinksteren heeft hij daar als timmerman
gewerkt aan de Engelse hospitalen, waar het allesbehalve veilig was,
daar Duitse vliegers verschillende keren bommen wierpen. Eens
vielen ze op 40 meter afstand van het werk. Ook heeft hij daar nog
een kapel mee gebouwd van 40 meter lang en 20 meter breed. Zijn
laatste werk is daar geweest het vervaardigen van een altaar voor de
kapel. Eenmaal had hij het nog gewaagd naar zijn huis te gaan kijken,
dat thans geheel tegen de grond ligt met al zijn meubels. Daar
gekomen zag hij, hoe het overschot van zijn huis ingericht was als
kerk en hospitaal. Twee van zijn kennissen, die ook benieuwd naar
hun woningen waren, werden gedwongen 260 lijken mee te
begraven. Begin juni werden zeven van zijn kinderen meegenomen
door de eerwaarde zusters naar Parijs, waar zij thans nog zijn. Met
een extra trein werden al de kinderen, alsook mannen en vrouwen
van die omtrek naar Parijs vervoerd, waarbij de koning en de koningin
van België tegenwoordig waren, die eigenhandig aan de mannen een
pijp en tabak en aan de vrouwen en kinderen chocolade uitreikten.
Recht verheugd was hij er over, dat hare majesteit de koningin één
van zijn kinderen aansprak, dat van hare majesteit een stuk
chocolade ontving. Op zondag 28 november 1915 kwamen
verschillende Duitse vliegers boven Adinkerke, die 24 bommen
wierpen, waardoor de kerk en enige huizen zeer beschadigd werden.
Ook werden 30 mensen gedood. De gehele dag hadden zij
doorgebracht in een kelder, de volgende dag besloten zij te vluchten,
in de hoop Nederland te kunnen bereiken. Op 29 november namen
zij de wijk naar Duinkerken, niet wetend of zij verder konden komen.
Vervolgens ging het van Duinkerken naar Calais en Boulogne sur Mer.
Bij hun aankomst daar, misten zij van hun bagage een groot deel van
hun kleren, ter waarde van 250 frank. Hier vertoefden zij één dag,
steeds hopend dat het vermiste nog terecht zou komen.

Na hun papieren in orde te hebben laten brengen, vertrokken zij de
volgende dag naar Etaples, en van daar naar Dieppe, waar zij ’s
avonds om 7 uur aankwamen. Drie dagen hebben zij daar rond
gelopen om de paspoorten in orde te krijgen voor de zeereis naar
Londen. Zaterdag 4 december waren zij hiermee gereed en
vertrokken ’s middags om 2 uur per boot naar Folkestone, waar zij ’s
avonds om 9 uur aankwamen. In de stad was alles donker op bevel.
In twee logementen overnachtten de vermoeide reizigers, meer naar
rust dan naar eten en drinken verlangend, wat trouwens voor geld
ook nog niet te krijgen was.
De volgende dag, 5 december, hebben zij Folkestone verlaten en
spoorden naar Londen, waar zij aan het station Victoria Belgische
vluchtelingen aantroffen, die hen naar het vluchtelingencomité
brachten, dat hun een kaart bezorgde om met een onderaardse trein
naar het vluchtelingenkamp te vertrekken, waar veel Belgische en
Franse vluchtelingen aanwezig waren. In het kamp werden zij zeer
goed onthaald en werd hun overvloed van eten toegediend. Ook
werden zij van goede bedden voorzien. Acht dagen hebben zij daar
moeten doorbrengen, eer hun papieren in orde waren om per boot
naar Vlissingen te stomen. Het kamp waarin zij vertoefden, had
vroeger voor een expeditie gediend. Voor de gezelligheid der
vluchtelingen werden er ’s avonds concerten gegeven. Er was tevens
een kerk, waarin dagelijks verschillende heilige missen gelezen
werden. In een koffiehuis waren alle consumptieartikelen tegen
billijke prijs verkrijgbaar. Kleren en schoenen werden gratis verstrekt
aan diegenen, welke er behoefte aan hadden.
Zondag 12 december waren de paspoorten gereed en konden zij het
kamp verlaten om naar Tilbury te gaan, waar zij ’s avonds om 10 uur
werden ingescheept. De volgende dag vertrok de boot ’s morgens om
6 uur. ’s Namiddags om 4 uur kwamen vader en moeder met 4

kinderen te Vlissingen aan. Overgelukkig gevoelden zij zich toen zij
op Nederlandse grond stonden.
Hierbij zij nog vermeld, dat zij voor de route Londen-Vlissingen het
drievoudige tarief moesten betalen, nl. 59 frank per persoon.
Onderscheidingen in het Belgische leger.
Wij ontlenen aan De (Belgische) Legerbode:
Benoemd tot: Officier in de Leopoldsorde: E. Richard, luitenant
kolonel, infanterie.
Ridder in de Leopoldsorde: Gaston de Thomaz de Bossière, soldaat,
infanterie.
Ridders in de Kroonorde: A. Vandekerckhove, korporaal, infanterie;
A. Carton, luitenant, infanterie; Jeannes, sergeant, infanterie; J.
Engel, adjudant bij het detachement bombardiers.
Ridder in de Orde van Leopold II: J. Vandenberghe en J. Gurnet,
soldaten, infanterie; H. Pauwels, adjudant, infanterie; M. Rahier,
sergeant, infanterie; Bergoens, sergeant-foerier, bij de staf van een
legerdivisie: A. Lannoy, sergeant, infanterie; M. Meulebroeck,
soldaat, infanterie en O. Moulin, brigadier, infanterie.
Ontvingen: Het militair ereteken der 2e klasse: M. Blomme, soldaat,
infanterie; P. Rochain, soldaat, infanterie; E. Dumont, soldaat,
infanterie; L. Stuyck, soldaat, genie; J. Thibaut, P. Parisse, J. Devos, C.
Maus, O. Devos, F. Goethals, soldaten, infanterie; Moreau,
wachtmeester, artillerie; P. Saer, P. Ackermans en G. Lefant,
soldaten, infanterie; H. Brien, sergeant, infanterie.

