
	  

	  



	  

	  



	  

	  

Het	   dagboek	   van	  Herman	   Bossier	   uit	  Brugge	   is	   één	  
van	  de	   32	  dagboeken	  die	   de	   lezers	   vertellen	   over	   het	  
leven	  onder	  bezetting	   tijdens	  de	  Eerste	  Wereldoorlog.	  

Hij	   was	   17	   jaar	   in	   1914	   en	   woonde	   in	   de	  
Steenstraat.	  



	  

	  

Hoe	  onheilspellend	  deze	  mobilisatie	  ook	  
zijn	  mocht,	  alleszins	  wist	  men	  er	  een	  
reden	  toe.	  De	  oudsten	  verzekerden	  dat	  
het	  hetzelfde	  spel	  zou	  zijn	  als	  in	  het	  jaar	  
zeventig.	  Anderen	  legden	  uit:	  de	  andere	  
landen	  doen	  het,	  ook	  wij	  zijn	  ertoe	  
verplicht.	  ’s	  Avonds	  werd	  het	  waarlijk	  
episch.	  Hele	  batterijen	  trokken	  met	  groot	  
gedaver	  naar	  de	  statie	  toe.	  Het	  krioelde	  
er	  van	  het	  volk.	  ‘Vive	  la	  Belgique!	  Vive	  
l’armée!’	  Vlaanderens	  taal	  was	  al	  
vergeten...	  En	  toch	  voelden	  wij	  thans	  
voor	  het	  eerst	  de	  ware	  vaderlandsliefde.	  
De	  burgers	  reikten	  mekaar	  de	  hand,	  zij	  
voelden	  het	  bloed	  door	  de	  aderen	  zieden.	  
Als	  een	  bliksemstraal	  vloog	  ons	  door	  het	  
hoofd	  het	  prachtvolle	  verleden	  van	  
België.	  Dát	  stond	  op	  het	  spel,	  dat	  
moesten	  de	  vaderlanders	  verdedigen,	  dat	  
zouden	  zij.	  
	  

Herman	  Bossier	  (Brugge)	  
	  begin	  augustus	  1914 



	  

	  

Een	  vrouwmens,	  buiten	  adem,	  bevend	  
als	  een	  riet,	  bleek,	  zenuwachtig,	  
kwam	  in	  24	  haasten	  de	  schoenen	  van	  
haar	  man	  afhalen.	  In	  het	  oor	  van	  
moeder	  fluisterde	  zij	  angstvol:	  
‘Fuyez!	  Fuyez,	  madame!	  Demain	  ils	  
seront	  ici!	  Emportez	  tous	  vos	  valeurs!	  
Et	  pas	  en	  Hollande,	  pas	  en	  Hollande!	  
En	  France	  !’	  Zo	  gauw	  binnen,	  zo	  
gauw	  weg.	  Wat	  daarvan	  nu	  
gepeinsd!	  Het	  hoofd	  vol	  
kommernissen,	  en	  na	  onze	  bagage	  in	  
orde	  gedaan	  te	  hebben,	  legden	  wij	  
ons	  ter	  ruste.	  Morgen	  zouden	  wij	  ver	  
van	  hier	  zijn,	  ver	  van	  huis,	  van	  onze	  
moederstad,	  op	  vreemde	  bodem	  als	  
uitwijkelingen.	   
	  

Herman	  Bossier	  (Brugge)	  
	  begin	  oktober	  1914,	  net	  voor	  de	  

Duitse	  inname	  van	  de	  stad. 



	  

	  
	  

Het	  is	  gemakkelijk	  dat	  alles	  zo	  maar	  eens	  op	  
een	  avond	  neer	  te	  pennen	  op	  een	  brokke	  
schrijfboek	  die	  wellicht	  ievers	  zal	  versukkeld	  
geraken	  in	  de	  plooien	  van	  de	  steeds	  
voorwentelde	  tijden!	  Van	  een	  minuut	  of	  tien	  
een	  straaltje	  uit	  de	  verwarde	  broeiend	  die	  
het	  hoofd	  op	  hol	  jaagt,	  te	  laten	  neerschieten	  
op	  hagelwit	  papier:	  wat	  baat	  dit?	  Wat	  baat	  
dit	  waarlijk?	  God,	  om	  een	  tijdje	  later	  deze	  
bladzijden	  te	  herlezen	  en	  te	  mankelen	  bij	  
deze	  stommigheden	  uit	  vroegere	  dagen?	  Om	  
met	  mijn	  lichaam	  in	  de	  Kommandatur	  te	  
vliegen?	  Ja,	  wie	  weet,	  om	  dat	  tijdverdrijf,	  om	  
die	  gril,	  om	  deze	  beuzelarijen?	  Maar	  wat	  nu	  
eigenlijk	  de	  drijfveer	  is	  die	  mijn	  hand	  tot	  dit	  
werk	  noopt?	  Later,	  later,	  dat	  
ondoordringbare	  later,	  dat	  wemelt	  mij	  voor	  
de	  geest	  als	  een	  schim!	  Vijf,	  tien,	  twintig,	  
dertig,	  veertig	  jaar	  later!	  O,	  kan	  ik	  dán	  eens	  
deze	  woorden	  herlezen	  en	  verjongen!	  Of	  kan	  
een	  andere	  dat,	  het	  is	  mij	  om	  het	  even!	  	  
	  

Herman	  Bossier	  (Brugge)	  	  
13	  december	  1915 

	  
	  



	  

	  
	  	  

Herman	  Bossier	  hoorde	  op	  3	  januari	  1916	  
hoe	  een	  van	  zijn	  vroegere	  schoolvrienden	  
was	  overleden	  aan	  het	  front.	  ‘Antoine:	  
R.I.P.!’	  schreef	  hij	  die	  dag.	  Drie	  dagen	  later	  
werd	  de	  gesneuvelde	  Bruggeling	  begraven.	   
	  
Het	  doodprentje	  zal	  ik	  heel	  mijn	  leven	  
bewaren.	  Doodmoedeloos	  werpen	  wij	  elk	  
een	  greep	  aarde	  in	  de	  familiekelder,	  waar	  
voortaan	  Antoine	  rusten	  zal.	  Met	  gebogen	  
hoofd	  keren	  wij	  terug	  naar	  de	  koetsen.	  Hoe	  
het	  bloed	  mij	  de	  slapen	  zweept!	  Heb	  ik	  hem	  
niet	  gekend	  als	  een	  broeder?	  Heb	  deze	  
handschoen	  hier,	  niet	  dikwijls	  de	  zijne	  
gedrukt?	  En	  plaatst	  u	  in	  dezelfde	  
omstandigheid:	  naar	  de	  kuil	  gesleept	  
worden	  aan	  17,	  18	  jaar,	  op	  die	  natte	  
regenachtige	  wintermorgen	  met	  dat	  
onophoudend	  schieten.	  Sterven	  er	  nog	  niet	  
genoeg?!	  We	  stappen	  uit	  aan	  het	  sterfhuis,	  
treden	  binnen,	  en	  reiken	  de	  welgemeende	  
hand	  aan	  de	  wanhopig	  snikkende	  moeder.	  
Een	  glas	  porto,	  een	  koekje,	  een	  sigaar...	  
enige	  woorden	  over	  de	  overledene,	  en	  alles	  
is	  uit:	  ‘fuit!’...	  zo	  verdwijnt	  een	  vriend	  van	  
het	  aanschijn	  der	  aarde.	   



	  

	  
	  	  	  

Marietje	  ligt	  daar	  naast	  de	  kachel	  in	  een	  
leunstoel	  uitgestrekt,	  de	  voeten	  en	  de	  buik	  in	  
een	  warme	  grijze	  sargië	  gewikkeld,	  bleek	  en	  
moe.	  We	  worden	  ras	  gerust	  gesteld	  nopens	  
Mariette,	  maar	  het	  lot	  van	  Irmaatje	  
Vermeersch	  is	  heel	  wat	  erbarmelijker:	  de	  
darmpjes	  zijn	  uit	  haar	  buikje	  gereten,	  
ellendig.	  Dat	  gezond,	  fris	  boerinnetje!	  Daags	  
tevoren	  hebben	  zij	  zich	  nog	  zo	  goed	  ver-	  
maakt	  met	  pannenkoeken	  en	  muziek.	  Léon	  
gaf	  Mariette	  haar	  eerst	  les	  van	  viool	  en	  
raadde	  aan	  een	  methode	  te	  halen	  aan	  de	  
Damse	  Vaart.	  Irmaatje	  mocht	  mee	  en	  ze	  
zouden	  zich	  nog	  wat	  vermaken	  op	  het	  ijs.	  De	  
bommen	  troffen	  hen.	  Eerst	  na	  een	  tiental	  
stappen	  voelden	  zij	  de	  geweldige	  buikpijn	  en	  
zagen	  zij	  elkaars	  benen	  met	  bloed	  gekleurd.	   

	  
Herman	  Bossier	  (Brugge)	  

7	  februari	  1917	  
‘Het	  ongelukkig	  Irmaatje	  is	  gisterenavond	  

naar	  de	  hemel	  vertrokken’,	  vernam	  
Herman	  Bossier	  de	  dag	  daarop.	  Mariette	  

herstelde	  wel.	  Uiteindelijk	  verloren	  twaalf	  
inwoners	  die	  dag	  het	  leven,	  onder	  wie	  

zeven	  kinderen.	   



	  

	  
	  	  	  	  

Geen	  mens	  verstaat	  het	  
grillige	  weer:	  het	  
sneeuwt,	  het	  hagelt,	  het	  
regent,	  het	  stormt...	  Het	  
is	  koud	  als	  in	  de	  pit	  van	  
de	  winter.	   

	  
10	  april	  1917	  

Herman	  Bossier	  over	  de	  
eindeloze	  en	  ijskoude	  winter	  van	  
1917,	  het	  vroor	  al	  sinds	  midden	  

januari…	  
	  



	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  

Alea	  jacta	  est!	  Wat	  voor	  
acht	  dagen	  nog	  onmogelijk	  
scheen,	  is	  thans	  schitte-	  
rend	  volbracht.	  Maandag	  
trekken	  we	  naar	  de	  Vlaamse	  
Gentse	  Hogeschool!	  O,	  het	  is	  
prachtig!	   

	  
Bruggeling	  Herman	  Bossier	  trekt	  

naar	  de	  Duitsgezinde	  
vernederlandste	  	  universiteit	  van	  

Gent.	  
5	  oktober	  1917	  

	  


