
DE LAATSTE DAGEN VAN SOLDAAT KAMIEL DEWEERrr

Anderen mogen de lof bezingen van generaals en officieren. Vlaanderen had geen
generaals. Gullegem had geen officieren. Gullegem had alleen piotten. Piotten

die in de modder en bloed het vuil en gevaarlijk werk verricht hebben. Zij

kenden het kanongeschut in al zijn vormen spervuur, vernielingsvuur, bommen—

gevechten. Zij kenden het geweervuur, het schrootvuur, de patrouilles, de

granaatgevechten, de moordende stikgassen, de lijf aan lijf gevechten met

bajonet en dolk. Zij hebben in oktober 1914 het best gedrilde, het meest

gedisciplineerde leger van Europa tot staan gebracht aan de IJzer. Vier jaar

lang hebben zij geploeterd en gelabeurd op leven of dood in de stellingoorlog.

In oktober 1918 hebben zij de vuurlijn doorbroken, het geduchte bos van

Houthulst gezuiverd en de kam van Vlaanderen veroverd.

Verschillende Gullegemse piotten werden vereerd met het Vuurkruis, veel ook

met de Medaille van Ridder in de Leopoldsorde en Ridder in de Kroonorde,

onderscheidingen die nooit aan simpele soldaten werden toegekend, tenzij aan

deze die ze veroverd hebben op het slagveld met de punt van het zwaard.

Ook Kamiel Deweerdt kreeg postuum deze vereremerking. Van hem bleef zijn

dagboek bewaard die hij invulde vanaf zondagmorgen 18 oktober 1914, toen hij

met zijn regiment 20 Jagers te voet, ondergebracht in de 50 Belgische Legerdi—

visie, aankwam in de meeste gevaarlijke moorddadige sector van Diksmuide—

Kaeskerke. Dag aan dag tekende hij op wat hij als gewone piot—soldaat moest

doen in de stellingoorlog achter de IJzer.

Zijn verhaal eindigt op donderdag 29 april 1915, toen hij de laatste keer een

notitie heeft gemaakt met zijn potlood. Dan werd Kamiel getroffen door een

schrapnel : hij werd het been afgerukt. Hij overleed op 2 mei 1915 aan zijn

verwondingen.

Als authentieke getuige van het eerste uur laten we hier deze gesneuvelde

Gullegemse soldaat aan het woord. Het is een objectief feitenrelaas van de

laatste dagen van Kamiel Deweerdt .

De dinsdag 20 april, binst de voornoen van negen tot elf uren, moesten

wij exersissie doen. 's Achternoens uitdeling van kartoussen. Tegen

avond rond vijf uren in ternu om te vertrekken naar kantonnement alert

voor drie dagen. Het eerste en tweede piliton moest naar de tweede

linge aan Caeskerkestatie voor 24 uren. Derde piliton moest niet mee.

De woensdag 21 april moest piliton een ure exersissie doen voornoens.

's Achternoens wat uideeling van eten om te gaan werken. Om 6 uren 's

avonds moesten vertrekken van For them + naar de tweede linge aan de
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statie van Caeskerke. Het was negen uren als wij daar 
waren. Wij

moesten daar beginnen zakskes te vullen. De twee andere 
pilitons die

24 uren op de tweede linge gelegen hebben, moeten ook mede werken met

ons. Het was bijna een uren als dat gedaan was. Wij vertrokken 
dan

weer naar ons kantonnement. Het was vier uren ts morgens als 
wij daar

waren. Wij kregen ons eten en dan moesten wij slapen tot 
snoens. 's

Achternoens moesten wij niets doen.

De donderdag 22 april en de vrijdag 23 april kwam versterking voor de

60 Divisie die aan de Drie Grachten zit. Dan passeerde al door A1 
ve—

ringhem met tram het 40 regiment piotten. Om acht uren was aller t 
voor

geheel het regiment. Wij moesten al in ternu staan gereed om te mar—

cheren. Wij bleven daar geheel de dag op de weide staan in ter nu. 
's

Avonds moesten wij optrekken naar de tranzé om het eerste bataillon 
af

te lossen. Om tien uren waren wij daar. Binst de nacht was alles

rustig.

De zaterdag 24 april was nog rustig. Maar snoens wierd gezeid dat

grote versterking kwam van den Duitsch in environ van Diksmuide. Wierd

gezeid dat nog een bataillon ging komen om versterking te geven aan

ons. Om negen uren half begon de Duitsch almeteens te schieten met de

geweeren. Dat begon aan het kerkhof eerst van Diksmuide. Dat ging alzo

verder tot aan de pet rol ketel waar de 3 0 Divisie was. Het was gelijk

een hagelvlaag die overkwam van de kogels. Dat duurde alzo twintig

minuten. Intussen was het derde bataillon daar; die kwam versterking

tegeven aan ons. Er waren al verscheidene gekwetste en doden, tegen

dat ze in de tranzé waren van de schrapnels want den Duitsch bombar—

deerde algeheel den avond naar de statie van Caeskerke en naar de baan

van Caesekerke naar Oudekapelle. Vanals het derde bataillon daar was,

moesten wij opschuiven. Wij moesten vlak voor de brug gaan in tranzé

en de compagnie van het derde bataillon kwam in ons plaats. Van ieder

bataillon zat een compagnie op de tweede li gne en zes compagnies op de

eerste ligne. Binst die nacht attakeerden wij vijf keeren. Zij wierp

standvastig met granaten naar ons, aan de brug, aangezien dat wij daar

maar vijftig meters van elkaar zitten. Wieder aan dezen kant van den

IJzer, den Duit sch aan de anderen kant van de IJzer. Binst den at tak

wierp den Duitsch standvastig met lichtballen om geheel het terrein te

verlichten. Teder attak duurde alzo twintig minuten. Wieder moesten

dan algeheel de nacht in de vechttranzé. Het regende geheel de nacht,

dat wij bijna doornat geregend waren.

De zondag 25 april binst de dag was alles rustig. 's Avonds om 9 uur

begon de Duit sch were te attakeren. Van ons waren er mannen weg om

eten naar Caeskerke. De Duitsch bombardeerde weer naar daar, zodat er

twee soldaten gekwetst waren. Binst dat attakeerde en bombardeerde ons

kanon de tranzé van den Duitsch in de molen. Wieder moesten om 1 uuren

achter den tweede at tak naar Caeskerke om zakskes. Als wij half weg

waren, begon den Duitsch were te attakeren. Wij moesten ons plat in de

loopgracht leggen. Als het geweeregeschot gedaan was, moesten wieder
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were keren naar de eerte li gne want het was te gevaarlijk om verder te

gaan, want hij bombardeerde weer de statie. Wij moesten nog uren

wachten. En toen ging het goed en konden wij gaan zonder dat er een

schot gelost was. Binst den nacht had de Duitsch vier keer geattakeerd

maar hij kwam niet uit zijn tranzé. Was altijd schieten vanuit zijn

tranzé.

De maandag 26 april, binst de dag, was het nog al rustig, meer dat den

Duitsch nu en dan wierp met granaten. ts Avonds wierden wij afgelost

van het vierde en het eerste Bataillon. Wieder moesten in groep voor t—

gaan voor bombarderen. Den Duit sch schoot weer naar de baan. Wij

moesten naar Oudekapelle marcheren. Het was drie uren. Als wij in ons

kantonnement aankwamen. Wieder moesten slapen tot snoens. 's Achter—

noens was er inspeksie van de viver—de—reserve. 's Avonds moesten wij

niet uitgaan want wij waren in de repos—allert. Wij moesten ons gereed

houden om te marcheren de dinsdag 27 april.

De woensdag den 280 april was er inspeksie van het geweer. 's Voor—

noens en 's achternoens uitdeel inge van solde en kartouchen.

Donderdag den 290 april moesten wij exersissie doen een ure en

half...

Hier eindigt het dagboek van soldaat Kamiel DEWEERDT. Hij werd dodelijk ge—

troffen. Hij overleed in het militair hospitaal "Océan't te De Panne (Zie het

overlijdensbericht op blz. 93).

Seynaeve — Deltomme M.
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Foto soldaat Kamiel DEWEERDT

v66r zijn vertrek naar het front.

44

Foto vader en moeder Deweerdt en
broers en zusters rond het graf van

Kamiel Deweerdt, te Adinkerke, graf

373.
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