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we olrs gelaten ntet ziei eil licliaatri overgeveti.
Is er ienrand onder 11 bez.,vaarrl, zeg het rlij ! Iir
cleu naam van Go.l vergeerf ik u alle zonden. Wij
gaan naar den Fleruel, Clod is û1et ons,.". ))

En allen lagen geknield onder de grauu,e ge-
\,velvenr deïranr-len gevollwen, de oogen geric.ht
op den deken, die cie aarrwezigen bemoedigde eli
zeiT het grootsche voorbeeld van berusting
gai...

Zau d,e dood nu komen?
Telkens stelde men die vraag...
Ile naruiddag verliep traag.
Eensklaps bedaarde 't gen'e1c1 . \/reerntl daalcle

de stilte neer.
,( Als er nog burgers ziju, dat ze vluchteu Jl

riepen soldalerr tlie langs tle rtrlnen lieperr.
'r I{aast rr, er zijn hier vt,itrrrerr. ,,

En militairen boclen hulp. Welk een uittoLrhr I

't Was volop avond getvorden, -rlaar c1e laaieurle
vlarrrmen braken de duisternis. Ilen moest ovel
puin, la.ugs gaten, sornrnigetr vielen er irr,
selrreerrwden orir huip en soldaten hielpen de
dompelaars boven.

rc Ik ook vluchtte dien avond )), vertelcle
iemand. u 't \\ras een schrikkelijke stonde.
ruijn arrn had ik eerr orrd moerlerke vau mijn
nisscn. u

{( Laat nrij maar acitter en sterven, ik "gâ
toch niet overleven l had ze gezegcJ.
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hlaar ik clwong haar rnee te gaan. Ge koncit
toch geen mensch in die helle achterlaten.

't Is waar, in die eerste oogepblikken wâs tret
ieder voo'r ziju eigen, lnaar 'k zou er toch heel
mijn leven wroeg"ing over gehad hebben. Zoo
doolderr we dân voort. Al met eens vielen we :

Ik voeide vo,cht, 't was hloed. We.waren gestrui-
keld over een dooden so,1daat.

rt I,aat mij maar liggen r, kernrde het moecler-
ke weer.

h['35,

llaat il'e dooiden voort. ijan weer hoor{ien fi/e
een slag en stonderl n'e uritldetr in een wolk van
rook en stof . Vlak bi j orrs rr/as een truis getroffen.
\\re nroesten blijrien staan, tot die, wolk opgetrok-
kcrr r'vas"

rr llorn r, zei ik dan, rt rve zijn er haast. >

\laar 't \l/as nog een heel eind naar de llooge
Brug. En daar zaten we weer midclen in het ge-
schut. I{oe we er door geraakt zijn, ik weet het
rrict, rttaar eirrrl.lilk toclr lraddrrt vre liet Lrran
rienrl Diksriiuicle en ook het branclend Kaaskerke
achter orrs. En û\'eral zat cle roode gloed van het
vrilrr, hro,veu Pervijse en Stuivekenskerke, Rams-
capelie tot Nieuwpoort en de zee. \\re konden nu
wat trager Stâppen. 't \Vas een heele processie
op den weg en nerg'ens een plaatsje om te rusten,
want alle huizen, schurert, stailen, clie we \roo,rbij
krvarrien, zatcn rroi r'luch1elingen en sôldaten.
Veleir sliepen ontler rlel blooten hemel. XIet het
moeclerke aan nlijo arm nog altijd en haar voort'
sleurend geraakten ure na clrie uren te Avekapel-
le en daar vonden we dan toch u'at stroo.l

Ziedaar een \/an c1e rrele r,erhalen, naar waar-
hcid verield.

En toch warerl er lrog rnenschen te Diksrnuide
achter gel.ilevel, r,rijwillig, lieden, die niet heen
wilclen gaall en ouderr uI gel.rrekkigen, welke
zichzelf niet konden helpen en r.ergeten w-erden.

Een c1er treffendste gerrallen is tlat van de
gro'ot iliffrorllv van tret begijnhof, cle non Ver-
eer:ke"

Ze ha,J rnet begijnen en allerlei vrquwen en
zieken in een keltler geschnilci, oiicler"èen kloo-
ster, orndat het begijnhol zeTT zoo -beschoten
werd.

To.en rie vltlcht begon na deze geweldige be-
schieting, zoo juist beschreve'ri,. wilde'de groot-
juffrouw, dat eerst alle anderen gehalpen wer-
den. Zij werd dan in al di.e verschrikkipg verge-
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itir cryJ.aar ze aL lang ianr was eli zich uict beu,e-
gen kon, beteekencle zrrlks zeker <1,en clootl. En
rvcll< ecrl sterverr I

De eclele vrouw zat it I'taar zctel en daaritr
r.'ond rnen haar eenige clagen latcr. Bidclerrcl r.vas
zè tlc eeurvigheid ingegaan ; dat z.ag nlelr ââ11

iiaar op Tén paternostc+r gevouwen hanclen.
< Ik heb mij al lang aan het clenkbeelcl ge-

\'vooll gernaâkt.te steirren ;, had ze etr/ell t'oor-clc
vlucht nog gezegcl.

De groot-juffronrv bezweek valr honger.of van
een hartkwaal.

Tal van burgers lagen ook orrcler het puirr be-
clolven. Noo'it zou men met zekerheid hrrn 1ot
kunnen bepaien.

Engelsche. ambulanciewagens hielden intns-
s,.:hea ookrvbor het stadhuis stil. IJoor een gra-'
iraat- en kogelregen waren zij tot hier gered,en,
allerlei rnoeilijkheden'overwiinend. Dokters,
chauffeurs, verplegers, allen toonden de meeste
z.elfopof fering.

Jlen haalde t1e ger,vorrden nit cle kel<lers.
Ook naar de arnbulanceu begaven ze zich. Itr

re11 spcelden zich vresielijke tooneelen af. Naast
iret gebouw: woedcle brand en weldra zouden de
vlammen ook die l-rulppost aantasten. En d,e ge-
lr,rl'rden wisteu het.

IIen trachtte hen gerust te stellen. De anbu-
laucie'wagens zouclen liornen. Men moest wat ge-
clulcl hebben, want ze waren op weg en ,t was
lastig.

Zoo sprak glen en de dokters en aalmoezeniers
l;eheerschten hun eigen angst, maar voelden zelf
lrun harte van ongeduld. bonzen.

De wagens lvaren cindelijl< daar, luaâr nu
vreesden al die lij<lers vergeten te zullen worden.
Of misschien zoLT er geen plaats rneer zijn....

Ën in bedden richtten zich kranken op bij wie
cloor cle inspanning verbalden sprongen, zoadàt
't bloecl uit cle wonden gudste. Angst laaide in
hul blik, \ÂrroTrg zich np hun wezen, nitte zich irr
clen kreet :

_ uRecime!RedmeIl
En soldaten beijverden zich orn allen heen te

lirengerr uit de helle', wâar granaten ontploften te
miclden cler laaiende vlamrnen.

Dnn rcden de rvagens heen met hun droevig'en
1ast.
' NIen zag ook nog groep.jes burgers. Ais schinr-

men kropen ze uit gaten en holen. Sommigeu
trachtten nog wat have mee te nefnen. Anderen
rilden in <len_nacht. Hier en claar lagen kleede-
ren, âoeken, mantels uit winkels, waaruit de
soldaten hun voorraad getraald hadden om zich
in de loopgrâven te beschutten. En ook menige
banneling nam een stuk op, om het huiverencl
lichaam te dekken.

De lJldt$chers ha<lcleri Diksmiricle in brancl en
in prrin gescho,ten, niaar al hun aanvallen, zoo-
wel bij Béerst als 't Bloedputteken, bij 't station
en op 't kanaal, stuitten af op rlen heldenmoetl
rler Belgen en Franschen. Dan rvercl er in 't bloe-
derig slijk, tusschen dooclén en gervonclen, een
strijd van mâ1r'tegetrr ruern gelet'errl, terrvijl de
kancnnen erl gewrren de rijerr vâ1l a,ânnlkkendc

reserve[ ueervelden, z,ooals tle zeis vân een land'
rrrarr 't koren maait....

u l{ot--h, hoch " tiercle soms de vijand, mee-
nenrl <le armzâlige loopgraaf genomen te heb-
ircrr.

Doch'eensklaps tloken uit eel volgende gracht,
beslijkte, bebloede verclecligers op, wien de wil,
om het stecleke te behouclen dre afmatting in
striidlust veranclerde. Bn de stapels lijken wer-
tlerr hooge'r en het noodgeschrei van gewonrlen
kkrnk scherper.

IX.

De strijd bij Tervate. :- De Duitschers over den
IJzer. - Diksmuide wordt nog verdedigld.

Zat giug het tlus brj Dikslruide toe.
I)u Duitscirtrs offertLerr er . reg'imentelr volk,

rneesta'l jonge nraunen, \,"eel studenten uit den
lrestcrr stan{I. Soms brachten cle aanvallers eel
u,alrn l'ar-L alkohol mcde. I)ronken sturtrde rneu

..hen in tlen storm en in den dootl.
Itaar a1 clic aanvallen urislukteu. Sonrs wekeu

c1e onzerr.uit een deel vân een loopgraaf, naar irt
een heftigen tegenaanval wierp men clen grijzen
..'loerl terug.

îe BeerËt, te Eessen, te Wo,umen zag men d.e

cletachementen vertrekken. En terug keerde dan
een stroom vaû gewonden en een geteisterde
groep, wie de huivering over het wezen lag, de
overle,venden, cle -gevluchten welke onthaaltl
rver<lerr op scheiclwoorclen en hocln.

l{eet, 't ging niet bij Diksoruitle en de Duit=
scire staf zocltt een andere plaats, om door te
breken. Zijn keus viel op Tervate, een gehucht
aan den lJzet, ten Noorden van Diksmuide, te-
genover het dorp Keiem.

Er was vroeger een brug voor den weg vtul
Keiem uaar Stuivekenskerke en Pervijse,

Van hier tot Schoorbakke maakt de rivier een
scherpe bocht en de'D,uitschers meenden daar
een voor de Belgen zwakke plek te zullen vinden.

En indèrdaad was cle plek zwak, ûu men aan
onze zijde met zulk een zr\rakke troepenmacht
stond en de beloofde hulp der Franschen maar
uitbleef. Keiem, zooals we gezien hebben, was
verloren gegaail en dus kon de tegenstander daar
den rechtero'ever van den fJzer bezetten en met
geschut en vooral met machinegeweren van cle
kronkelingen gebruik maken om cle Belgen in de
flankerr te bestoken.

fn dezen sektor lagen rle drie regimenten van
<le 4" divisie :

Het Bu, 10u en 13" linie.
Het B" was belast met de verdecliging der brug

van Tervate. D'eze was opgeblazen, maat bij het
gehtrcht lag een schip rvaarvan cle Dnitschers ge-
lrrtril< zouden maken.

Het 29 bataljon van 't 8" lag ten Ztiden en het
3u ten Noorden der bntg, ter-wijl het 1u, dat al
zware verliezen geleclelr hatl, irr reserve was te
Stuivekenskerke, tien rninnten van daar. Voor
alle vriorzorgen err ornclat tle linie tnch zoo flanw
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}:ezet lvas, plaatste rrten nog twee konrpagnies
genie bij 'lervate, ûlannen wier taak het niet was
aktief in gevechten op te tredeu . Maar men
rnoest nu alle krachten gebruiken.

't \\ras cle avo'nd van 21" Oktober. De Duit-
schers richtten e'en geu'eidig vuur op onze stel-
lingen,

De tegenstander 1ag juist over het water.
In het begin van tlen nacht meent tle vijand

dat de bezetters van dEn dijk buiten strijcl waren
eu tracht hij op verschillende punten over den
IJzer te trekken: tegenover de hoeve lJupré, liij
Schoorbakke, in den sekto'r van het 13" tegenover
den weg var Beerst, waar kommanclant Chabot
een onoverwinbaren weerstancl bieclt tegerr al cie
lrerhaalcle aânvallen.

Na die nachtelijke urislukkiugeu, houdt het
l,cimlrarclr:rirent op en clttoft de phosforer.eerendr'
glans rrit.

Achterwaarts verzwakkeu de geweklige mo-
kerslageu en overal ziukt over het slagve'lrl een
lugubere, vreeswekkeude stilte.

Geseheiden do,or het watervlietie, verzarnelen
tle lreide zenuwachtige partijen hun krachten en
heloeren ze elkander.

Tegenover den weg van Keiem sluimert eerr
schip, tegenover een kade, waar in vredestijd de
vaartuigen hun lading voor de omgeving losten.

De kalmte wekt in de ziel een bans voorsevoel.
Op zeker oogenblik bemerkt luitenait Se-

verin, die de kompagnie genie aanvoert. welke
voor de kade de wacht houdt, in de verie naar
Keiem op een gepinkel van zwevende en dansencle
lichtjes.

r Op '1200 meter... Legt aan ! Vuur | , gebiedt
nll.
- De lichtjes verwijderen zich, maar verschi;nen

elders weer en dwalen den ganschen nacht -'^n
de eene plaats naar de andere rond.
-. Naarmate de tijcl voorbij gaat, verhardt eeii
lichte vorst het water, en priki in 'de 

huid. C)ver-
vermoeid en overmand daar slàap, sluiten de nran-
nen de oogen.

Eenige uren gaalr voorbij, en dan doovcl een
na e€fl.de zwakke sterren uit; de nevelen zeileu
in een bleekachtig licht.

r'Wat voeren ze nu uit! Daar.." en claar er.r
daar nog een, luitenant ! r; klink het.

Io de.waeige schemering liet rnerr ntr tr?ag,
zonder zichtbaren motor, zonder zichtbare armenr
bewegelijk en licht oçr drijvende steunstukken,
twee voetbruggen naderen, waa[vat] de deelen
te voren gereed g.emaakt en in deu nacht aaneen
gepast zijn, in de grootste stiite.

Terwijl de officieren dit duiveisch spei nog
aanschouwen, beginnen de manschappen, tiie
hun zinnen schijnen verloren te hebbên, op cie
onkwetsbare en âutomâtischedingen te vuren.

u Verspeelt uw kardoezen nieÏ ! r roepen cle
ovetsten.

Maar de manschappen-zijn verdwaasd, .luisteren.
niet, en terrvijl hun kogels op de bruggen terug-
kaatsen of er over heen glijden, verbrijzelen de
goede vijandelijke sehutters en de mitrailleurs het
boofd van ieder, die dit boven de.borstwering vËr-
heft gtn tc vurpn; en qeldra ligger tal.van rol-

claten, een adjuciant en een luitena.nt dt.r i<orlpl .

gnie d:rar nret verpietterden schedel.
Ais cle kardoezen cler genie bijna rritgeput zijn,

trekken Duitsche soldaten over de brirggen eir
hechten zich op de helling van clen dijk zran
de overzijde, waar ze door cie kruin gescheiclen
zijn van onze schiet-ioopgraaf, die lu z'ivijgerr
nrogt.

Bij deze aaunvijzing varr geriris aan niurritir.,
hijscht de vijand zich al kruipenrl o1.r den dijk, err
slaat met de geweetkolf op i1e nlâiluclt del gerri..,
rlie daar als ontwapend beneden hcirr zitten.

Velen worden al.clus c1oor1 gebeukt. linkêlen,
clie nog patronen bezitten, biederr u'eerstand,
maar de arrderen vluchten 1laar Tervate, en ver'.
spreiden tond zicl'r liet alarm eri rlen schtik.

u De Duitscher:s zijrr er over... Achteruii ! le
zijrr nret vier honclerd ! )) roel)en de ee,rsten.

r Ze.zijr, met ciuizencl ! l schreeirwen de vril
ge rrr lerr.

< Zij zijn rue"t twee clui:renc1 I rr irerhaall rrreti
van alle zijden.

Eenige officieren vau iret 8u trrreh.teu de vlucir
telingen tegen te ho'ilden, nrââr een eliaos van
waanzin sleurt deze rnee naat' de brug vau Ter=
vate ell &ijf.t ze op de helling, waalop de vijaud
mitrailleurvuur richt, zoodat de onzen blaedentl
over elkaar in een gracht tuimelen.

Opgeschrikt door het gerucht dezer ramp,
snelt majoor Blairon uit de smidse, links van de
brug, houdt wat hij kan van de verschrikte
vluchtelingen tegen, groepeert ze en iuistert dan
bleek van woede naar hun verslag en laat te Vi-
cogre, een kasteeltje, rvat vercler tegerr Stuive'
kenskerke, kolonel Couturiau verwittigen cloor
clen wielrijcler Wittamer, die, terwijl hij op zijrr
fiets springt, zijn chef hoort mompeien :

u Zoolatg ik 1eef, zullen zij niet ove'r de bmg
trckken, l

D'aarna kalmeert de kolonel de paniek cler nian-
schappel van cle genie, c'lie hij heeft kunnerr ver-
zarnelen, en stuurt herr tclug uaar- hun steiling,
wâar yan minuut tot rriinrrut, c1e toestaird nog
rlnstiger worclt.

En inderdaad, is iir een poging van heldhafti-
gen weerstand, majoor Deltenre gesneuveld, en
zijn er acht officieren buiten gevecht. Drie slechts
blijven overeind aan 't hoofd van een handjevol
rrannen. Onvermijclelijke verwarring vergroot
rle ramp.

Toch slaagcle luitenant Severin er in om achtel'
iret massief van den dijk B0 soldaten te verzame-
len, en vermeerderd met de kompagnie Louis
van het 8", die rechts van hem stond, vestigt hij
zich loodrecht op clen clijk, drie honderd meter
ten Zuide.n van den weg naar Keiem, ongeveer
op de hoogte van paal elf.

De vijand is dus over de rivier, en. ver-
spreidt zich langs den dijk en in de grachten.
Hij is op dit oogenblik nog nietzeer talrijk maar
organiseert zich rneesterlijk; trvee rnachinege-
weren in den clijk opgestekl, vegeu de kruin
noord- en zuidwâarts, audere zijn taar de trin-
nenzijde van elen sektûr gericht ; hoeven bij den
stroom worden versterkt en alle toegangen iraar
de nieuwe positie met iiaerdraad beschermd. '
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Terr,vijl in hun gracht met stilstaâncl n'ater, dr
enkeie mannen van .iuiteflant Severin en kom
mandant I,o'uis, tot âan hun schouders .in den
vloed., zonder eten of drinken na een slapeloo,zen
nacht gedurende zeven uur zullen vuren op de
Duitschers, die over de voefbruggen kornen,
vraag't majoor Aulaerts van het 2" 1inie, die ver-
neemt hoe cie vijand bij de Roode lloeve nog een
brug slaat, versterking aan zijn ovel'ste Reding.
D'e:ze zendt twee kompagniën, waârvâlr een door
zi.jn zcnn wordt aangevoerd, maâr hoe prachtig
ze ook aanmarcheeren, worden deze afdeelinger.r
reeds vernietigd voor zij den lJzer bereiken.

Luitenant legrand en luitenant Mahieu wor-
den gedood en luitenant Berg is doodelijk ge'
wond, terwijl men majoor Aulaerts gekwetst
w'egvoeren moet.

Van oversten beroofd, gedund door de machi-
negeweren van de bocht, overtuigd van .de on-
mogelijkheid in deze kromming, die reeds door-
boord is, en rvaarin een vloed van mitrailleurs en
voetvolk doordringt, nog irerderen weerstancl te
kunnen bieden, wijken c1e soldaten van het 2u,

inet hun gewonden, naar den weg van Schoor-
bakke; rechts van de brug zal het bataljon I,ip-
pens nog den ganschen dag stan$ houden. De
bocht is clus tusschen den iraak vai luitenant Se-
verin tot aan_ het bataljo,n l,ippens open voor den
rtijand, die zich verschâ11set gaat op de hoeven
.n in de grachten. (l)

Wanhopige pogingen wer<len in het werk ge-

steld om clen tegenstander nog te verjagen.
I4ajoor Blairon zomd ziin laatste reserve, rie

kompagnie Pire, clie juist wat rust genoot nadat
r-e den voligen dag afgelost was. De officier stap-
te aân het hoo'fd van zijn mânnen. 'f Ging door
een gen'e1dig l,uur : ve'e1 soidâten, de fourier, een

korporaal sneuvelden ; dau viel de luitenant. zelf.
En "t werd nog' erger. Eensklaps barstten de nri-
trailleurs los. Van de ko'mpagnie bleven nog
eenige mânnen over, zoûder oversten. Zektopen
terug tusschen de gewonden, over de dooden.
Men hoorde tusschen de knallen der granaten en

het fluiten cler kogeis gekefnr, gei.reurr, geschrei.
De toestancl was verschrikkelijk. Hier scheen
geen uitkonrsi n-reer.\\' ie zich everr lrloot gaf, was
('ru lnall rles doods.

I{olonel Couturiar.r zr"rrrcl dan iret 1" bataljon
varr het 8"' in 't vttur. We ircbberr reecis gez-egd,
tlat <lit in rèserrre was te Striivekenskerke, het
l<leine clolp, dat daar altijd zoo rrergeten lag tus-
sciren c1e weiden, vcr van rie groote wegen. À{aar
dc vijand vo rci het wel en lratl het den ganschelr
rr;rr:ht beschciterr. Op.errkelc inivoners ila, w:rr*Jr
a1le inu,ouers gevlucht. Allecn c1e pastoor en on-
rir:lu'ijirer lvâren op de c.Lrrpsplaats gebleven o.ITl

<1e !:eu'onr.len i-rij te staau. Weer geven w.e het
lvoord aan Nlarguerite Baulu onr de episode van
de 3ij rnanrren van clit 1" batalljon te beschrijr.rn.
Haar verhaal geeft den lezer een der.rkbeelci vatr
al het moorddadige r';rn dezen eersten iJzerslag.

tr Irr den nacht van 21. op22 siiep het dorp Stui-
vekenskerke vreedzaam. Eensklaps sch r{1..1:-' t(-
gen den ochtend een geweldige ontp lff,.rg de
huisjes. De straatsteenen sloegen rle ruiten uiL,
en aldus rverd bruiaal ook een raam geopend van
de school u.aar de konrpagnie Pottier kantonneer*
rle.

.I,{aes (een soida*t uit Cox}de, ,"ddr den oorlog
ondeirvijzerr), \j\1a5 zùo afgemat" daar hij clen vori
gen dag loopgraven gemaakt had, r1lit hij pas
een sekontle na tlen slag ontrvaakte ; in de terug-
keerenrle stilte,gingen zijn o'ogerr open ûp liet ber-

vallig dekor vâil een setroolklas,kleine lessenaats,
een bord, lvandkaarteu. Maar onmiddellijk rlaat
na slingerde eerr nieurv gedcpder de potten n,et
geraniurns van 't vensterkozijn en 't roode steen-
gruis ro de over den vloer.

u Buiten vallen er ook bloempotten r, mompel-
de Graide (een der mansehappen van de kompa-
gnie) en weemaecl vervulde eensklaps zijn hart.

Gedirrende eenige oogenblikken volgde hij rriet

1) M"- Bau1u. u La L'ataille de l'Yscr. ' Een door burgers ondersteund gekrvetste.
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het oog de dikke shrapnell'u-rolken tegen den he-
mel.

tr Als gij onzen IJzerveldtocht aan cle kleine
boeren van Coxyde vertelt, zult gij ook uw blik
nasr Stui\iekenskerke rnoeten wendet l, zei hij
tot Maes. rr Want er is iets, dat nrij zegt, dat de
rreldtrlcht hier voor lnij einciigen zal. 

'i
u Zijt gij gek... rvilt ge... ))

llaar'lrij rvcrcl ondcrbroken tloor hrt I're eselijk
lar,",aai c'lat het rlorpie err cle Lleine school vervul-
de.

Zich voortsleur-errcl orrder dt:n regen van stee-
nen, gruis, paillten, ka1k, slcepten gcu'onrlen, die
rtan clen rlijk terugkeerilen, zicir voort nâar de
hulppost van c1e herberg (( lle Pelikaan r, ri en zij
l'ertelden aan de soiclaten, die ,rgr de uitdeeling
der soep rvachtten, het itoodlottig nieuu's, clat ze
in hun koortsachtigen ângst no,q overdreven.

t Het Dttitsche leger is hezic ugeï dEll Ilzer te
lrekkelr. met ziin kanonncn. Ile linie is gebrc,-
l<en.:. rvij zijn cr ââ1"! !))

Reetls rlompelden de koks clcri gt'ooten lepel itr
clen ketcl oûr de,uitgestoken gamellen te vullen,
toen eenshlaps een order kr'rranr:

rr Hct. bataljon rnoest de enkele honderden
I)uitschers, die orter elen stroom g'edrotgen wa-
ren, lerug \\'crpelr. ,'

llet een stern ais een hoorn, clie c1e harten ver-
ster1ite, riep kommandant Guffens ?ot zijn man-
nen :

,, Denkt er aan, ,lat gii alleu in het land een
rncreder, een vroLr\1r, een ver'loofde o'f een zuster
achtereelatcn hebt I \-oni'rri1, miin r,ricnrlen, onr
her îe ber.rijden I ,r

De fonge luitenant Calrrres, die van geestdrift
n'eent, slee?t eerst zijn voikje naar de Vicogue-
,cttaat rnee, n'elken weg rnen zal volgen tot op rle
hoogte vân Teîvâte, onr dan loodrechù naar den
lÏzer te marcheeten.

,,Coecl .gehlk, rtrienden, iot dezel âvond.))
zegt 'harteliik t1e ontlein'i.ize r i'an Stuivekensker-
ke, l{. Deqrave,-eelr uitmunîend man, rlie zich
\,,.r .li sol,latcrt rritqcsloofd lreelt.

Bii het verlaten van het dorl treki tnen z.u'ij-
send' door de zrlierachi van deu aârden weg : de
lioude, rvelke uit den clichten nevel strââlt doet
nog scherper den hongei" gevoelen ; de mannen
denken zrrchtend aan t1e .qoerle soep, die in rle
ketels rler dorpelingen afkoelt.

Rorr,l lren is tle viian,l onzit"'lrihaat, tnaar hct
gezoenr der kog'els, die ilen nrist scheuren, ver-
raadt zijr:r loensche nabijheid.

Alles gaat goed. zoolang' men tusschen de kan-
ten nranden marcheert, maar bii het einde van de
gracht, waar rnen op een groote vlakl<e, met' de
r-erlvenschte kanalen doorsneden rveide komt,
q,ordt rle gans verschrikkeliik.

Het is nntteloos er aan te denken kolonne ge-
u'iize op te rukken. Dc mannen daien neer in de
vlieten, sianoen tot aân de schouclers door het
\\.ater cn hield het geweer boven het hoofd.

Onzichtbaar voor cle kameraderr en deze on-
zic:htbaar voor hen, dolend door al dat kruisen
van srachten, gerâken de mannen van elkaar af:
retblincl botsend tegen cle oevers. verwârrend in
kruid en lisch, weren de kerels zich al brommend

\l.lat er l'an Passclrendale tx.erblijft

en vloekend en hebben slechts als richtpunt de
stenr van kapitein Pottier, clie rechtop over het
gras stapt, 't wezen rood el op€iezet door het roe-
pett boven het helsclr lartaai :

rt Vooruit, mijn vrienden, langs hier... langs
lricr ! ,'

;r Blijf r'lak achter me en veriies me niet, kiei-
ne ! )) schreeuurt Maes, verplicht te huilen om
::rch I'oo'r Graide \/erstaanbaâf te maken, die toch
rriet ver van hem rrerwijderd is. u Ik ben een man
r,an de moerassen en ken dat hier. Hé, fourier, gij
gaàl flaar Pen ijse, langs daar... kotn hier. 

"rtgo11S. ))

Als tr{aes na eenigen tijd den fourier niet meer
achter zich hoori plassen, kijkt hij om...

,, Niemand ! ,
Den hals door een kogel doorboord, ligt de

gegradeerde te zieltogen onder het groenachtig
vlies van een vaart.

" Hé... is dat zoo gauw afgeloopen? 'Graide, die zrvijgt, heeft weer een slecht voori
gevoel ; maar hij schudt zijn schouders, als wilde
hij het van zich af werpen" En vooruit op Gods
genade I iVlen ziet in de vochtige gangen lange
rijen groene jassen en blinkende shako's verschij-
fi "h,

r Hier karabiniers".. wij kennen de juiste rich-
ting. r

Zander v.erpoozen voegt de maioor der karabi-
niers zich bij luitenant Van Rolleghern in een'gracht. waar de officieren schetsen maken en
elkaar inlichten over den toestand, die als
volgt is: het bataljon van hçt 8" moet als steun-
punt een vrij groote.hoevp nemen, waarvan men
het roode pannendak rechts van den aardenweg
ziet; van daar zullen de mannen naar den lJzer
rnarcheeren, de vijandelijke groepen, welke in de
r,veiden gedrongen zijn, terugwerpend,

Maar deze hoeve. de boerderij Vasseur ge-
naamd, naar den majoor, die wil trachten er zijn
kommandopost te vestigen, evenals.drie andere
kleine doeningen tusschen de hoeve en den lJzer,
zullen weldra het doel van zulk een allergewei-
digst bombardement zijn, dat zij in weinig tijd
slechts nog' een onregelmatigen en àryarten puin-
hoop vormen..
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I!{ajoor. Vasseur wordt op dq groote boerderij

rloor een kogel gedood en een enorlne gekwetste
zeug, welke uit haar hok onsnapt, komt neerval-
len, zich u'ringen en sterven op zijn lichaam,

ln de onmogelijkheid de troepen in deze ruïne
op te stellen, brengt men hen in de loopgraven
er om heen, vanwaar ze kruipend"van gracht tot
eracht, trachten den IJzer te bereiken"

De kompagnie Pottier, rvelker honclerd marnen
r"eeds tot dertig verminderd zijn, wordt aange-
duid orn cle hoeve Vasseur met (len h:rrrk vi,r.r
komnândant Louis en luitenant Severin te r.er-
Irirrden.

Rond den nriddag ong'eveer
voltrokken.

*- Kruip achter dat dijkje,
sr:hietpost, mompelt l\{zres als
het slijk daalt.

is deze vereeniging

't is eel prachtigc
hij met Graide in

Rechts wor:dt iret ia-ndscliap afgesioten door
den oever van detr llzeri maar in het front ligt
ecn vreeselijk l<ale clakte.

Een oogenblik werpt de zon een bleek licht
iiool clr: zilvereti druppels van rlen mist, maar
ri elrlr;r rvorclt cle lcvr:l weer r'1it:hter.

,, Ik lien liiets vervclendet's datt slijk, dat irarcl
rvcrrdt op het vel >, zegt Gr:ride.

n Fln cen l<oge1 dan ? r
Il.oncl cie gracht ruisçhen de koperen puntert ell

mai<en bij het driligen in den groncl een droog
gerucht, ais van -waterdruppels op bladeren.

Zonder verpoozcn schietèn de soldaten :in
schuins,:he rir-:hting tta:u" tien clijk, waar de Duil"-
schers, die den stroom overgestoken hebben,
over de kruin kruipen om zich clan in de loop-
graaT te laten zakken.

rr Spaar ulv patronen, rlaatje D, zegt vriende-
lijk tot Wittamer cen soldâat, die bij het laatste
lr,oord in de arn-ren vitn zijn kanreraad val.t, door
een kogel in het hart getroffen.

Zijn buren rvilier hem belelagen, rvarttteer hutt
a;rndacht geu,ekt n"ordt door iets vreeselijks : op
een lichaarn dat zich in de gruwelijkste slnarterl
v.,rin8t, r'erheft zich de helft van tvât een men-
tr:hqlijÉ l,,crzerr ,ù,?rs. LIit clen halven rnond kl;n-
l<en nog kreten zonder-zin en cen gehuil, dal.
mer |ermoedt een smeekbede te zijn otn drin-
ken.

l)e gracht knettert pnophoudelijk in den nevel
en de officiereTl van het 8-" en de genie sturen dan
ook naar den kor:psovr:r'ste, ravitiLilleur na. ra-
r itailleu;'.

u I,{unitie, rnunitie I :r. f)er angstlircet r.'itn alle
loopgl'aven trilt op de iiommanclopost r.zrn mâ'
joor Blairon. en tot Vicr:qne,

\\/i11ems^ cle Corthis. \Aritlamer, cle hieine so]-
tlazrt Leopold Che-::,r1ier trrt lirderen err noq" attclc-
ren.dotrr vers,:hcidenir nr:Lieu de gert:rrrlijke reic.

Iicrr dezer bcvoorr-:r11{'rs ,1ie. druipt van het
rlirtrr <1cr vlieten, waarin hii rioolcle, is op het
1.",;1 çlc,,i'hlcrltrierJe v:lrr t1e'lir.il'1e bereikerr,
:,1* i'6.1r !'r:rii:ratscltr.trl rntl'dc jLristhcicl van t:en
lt.r-,'r'1r.!igli 1rii1sl:rg. hem clen r-r:i; 1<lieft van der-r

rrr.ii tot tlc 1:l:itste u.ervi:ls. A11r: orqancrr lit'gerr
tr-illend blo<.ri ; de r.nan. dic rog leeft, s1aal<{ eer,
g cg'i1. 11:Lt nrel zich n icl r,oorstcllcn ltan.

Is lre1. clir: l<reet li'r:llie clc ruwste soldatcn aan-
grijpt? \\reer bevangt cle vage vrees Graide. Bij

elke grana.atontploffirrg kruipt zijn lichaarrr in-
een en hevige koorts beheerscht hem, dorst doet
lrem hijgen.

a Wat heb ik toch vanclaag? r vraagt hij zich
beschaarnd af, want hij is nog niet lang genoeg'
ooriogsman om te weten, dat rnen niet elkerr dag
evcn daçiper is.

Gedurende drie uren, tegen den dijk of er eeni-
{ae meters van, vuren onverstoord de soldaten
van het B" en van de genie, neergehurkt in hun
loopgraaf, g'ehoorzamend aan den overste, die het
dichst bij staat er zelf bestookt door zulk een
hevig mitrailleurgeschut, dat zij het hoofd niet
kunnen verheffen om te mikken en het geweer
omhoog steken; en het zoo lossen.

De strijders kunnen niet zien wat er verder
rondom hen gebeurt, maar het gekerm der ge-
wonden geeft hun een denkbeeld van de slachting.
De oversten zijn alleen nog luitenants, adjudan-
ten, sergeanten zelfs.

Daar is luitenant Lambert bezweken, het bevel
van een handjevol mannen overlatend aan den
Seigeant Rosthof.

Sonr,s kruipen gekwetsten zoo langzaam naar
Stuivekensirerke, dat ze onbeweeglijk schijnen.

Tegen drie uur krijgt het 1" bataljon bevel cle
lrij dèn IJzer gelegen slooten te ontruimen om
naar de loopgraven bij de boerderij Vasseur te-
rug te keeren, want de toestand is onhoudbaar
g-eworden.

Onweerstaanbaar aangetrokken door alles wat
dekking heeft, snellen soldaten naar de clrie hoef-
ies, die zich tusschen de boerderij Vasseur eR derl
Ilzer.bevinden. In de eerste ontplofferi de shrap-
nells op de hoogte der dakgoten, de muren stor-
ten in en steenen rollen met groot lawaai neer,

Uit een kelder stijgt geklaag op. Kapitein Pot-
tier, die komen zien is wat er gebeurt, en er g'e-
rvoiden aantreft, verbindt ze met sergeant Co-
lette.

Bij Tervate rvas iets ernstigs gebeurd. Het was
ongeveer noen, toeR maioor Blairon, van detl
drempel zijner kleine smidse, aan de andere zijde
der brug, een fourier zich in een huisje van het
gehucht zag verbergen. Hi! had hem reeds eelr

m;ral nzrar zijn post teruggestuurcl.
In zijn drift om den gegradeerde te berispen,

snelde majoor Blairon op de vreeselijk bestookte
helling en viel neerg'ebliksemd bij de brug, welke
hij, zooals hij beloofd had, met zijn lichaam bar-
rihzi-deerde. 't \À/'as een râmp, want met hetn ver-
du'een <le energieke ziel van het 30 bataljon,

Kolonel Couturiau verneemt op het kasteel van
Vicogne met misnoegen, dat het l" bataljon niet
doordringen kan. Elke minuut uitstel zal hèt
nroeilijlcer maken den vijand terug te werpen. FIii
beveeit kommandant \ran Laethtm (2' bataljon)
c1e verlaten lôopgraven terug te nemen.

On-r een uur vertrekt kommandant Van Laet-
herr aan het hoofd zijner mann.en, maar op dc
noodlottige heliing van Tervate doet het helsch
gerucht der: mitrailleurs, het gekletter der kogels
op de steenen' de gruwelijke aanblik der lijkel ,

rvelke de loopgraven vullen, onze soldaten een

oogenblik in hun stormloop wankelen.
u Volgt nrij, mijn viienden, ik zal u tootren hot:

rvij te werk gaan ! r rocpt komrnandant Van Laet-
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Verzorging der gewonden in de ambulancen
achter het front.

hem; hij springt op de helling en krijgt in tlen iiog
ÊJeopelrden nlo{rd een kogel,rvell<c hem neerwer-pt
naast majoor Blairon.

Aangezet cloor de opoffering van hun overstc,
l<ruipen de mannen in kleine groepjes over de kal-
sijde, terwijl de vijand den band van het machine-
[Teweer verwisselt.En tusschen de gervonden door,
aclrter den begrasten dijk, gaat: ze langzaam dc
l<ompagnies van het 3u bataljon versterken, zon-
<ler echter door het te dicht spervuur, meer loor-
tlclijk voort te kunnen rukken.

Door deze trveede mislukking blijft de toestantl
onveranderd en de Duitschers maken van rlezc
verpoozing gebruik om nog meer in l.ret binnenste
der bocht te dringen en naar Schoorbakke op,
eenige loopgraven te bezetten.

En vercloken in den nroerassigen grond, zitten
nu beide partijen tegenover elkander.

,, Bah, de nevel wordt weer dikker,r mornpell
(,iraide, tlie zijn doorweekte jas voelt verstijverr
onder de kilte van den avond, a hoe laat kan het
rvel ziin, 't Is,of de nacht over mij konrt. r,

Hij buigt het hoofd op de borst, als plotseling
I{aes hem in de armen nijpt.

* Kijk da.ar, tusschen Stuivekensker[e en de
boomen op den weg van Schoorbakke, ziet ge er
niet iets.dat beweegt? l

" la, ja, ik zie iets zeer groots naderen. D

Een donkere massa beweegt zich ginds boven
rlen grond, en weldra ontwikkelen zich uit dien
blok gestalten, die in geometrische orde vooruit
rukken ; 't is tie koninklijke garde, de laatste re-
serve, het korps grenadiers, de schoonste mannen
van het leger, die rechtop marchecren, gercgcn
in hun uniform.

Het groot hoofdkwartier,' clzrt tc Veurne zetelt,
r:n r.ratuurlijk op de hoogte is van den ernstigeir
toestand, hier bij Tervate, heeft kolonel Servais,
die de 4" brigade aanvoert, bevel gegeven den
vijand terug te werpen en den dijk van den lJzer
te bezetten: Servais beschikt over de 2u brigade,
het 30 bataljon van het 4" linie, over grenadiers
en karabiniers. Al deze afdeelingen nloetcn rïel
lret 8€ sarnen werken.

u Er heerscht over de gansche linie een oog'en-

blik van vreeseliiken rurgstr. schreef de artillerie-
kapitc:in Nl . Ll. iir u Ri'cits rlc L-ombattani.s ',.

u Orrzcr trocpen, dic ziclt buigen zonder op tc
I{even, lralrgctr rlet tle ein<len v:tn een Lroog aal
clen IJzer, van de uiterste punten rJt-'r boc:ht, waar--
van rlc DuitscheÈs d.e verdediging gebroken heb-
ben. [,[aar <lit nieurve front schijnt een bronzen
aarden u'âI, in allc haast opg'eworpcn voor een
rnachtigcn vijand, cn clie afltrohl<elt bij het rijzcn
van het rv:rter, naarmatè men hent ophoogt.

Geen georganiseerde eenheid meer : iedcr wor.-
stelt voor zich zelf ,'t is een verwarring van mct
slijk en bloed bedekte rnannen, het gelaat zwart
van den rook der ontploffingen... zoodat het niets
menschelijks meer schijnt te bezitten. En die sol-
daten strijden met moede gebaren en verwilder-.
den blik, tusschen het flikkeren van.eén hellevisie.

Wat gaat dat woi"den ? Is het 't einde van alles ?

O'p dat oogenblik komt het bevel het offehsief
te nemen, en in een algemeenen tegenaanval kost
wat kost den vijand over den stroom te werpen.
De instruktie luidt als volgt;

n Dat uw charge een wilde stormloop zij ! >

Als een stroom loopt dit order door de ont-
rvrichte rartg'en. Al deze vlottendè .ivrakken vdn
troepen vormen weer eerl blok en ieder neemt
plaats in die rij, daar waar hij zich bevindt ; de
troepen vermengen zich. >

Maar de stormloop stult op het geweldig vuur.
Artan de Saint-Martin, kommandant van het ii.
Irataljon van het 4u,valt een der ecrsteu. FIij heeft
zijn mannen dapper aangevoerd, hen meegesleurcl
door de verschrikking, onder g'ranaten, door ko-
gels. f)e vijand heeft de beweging gezicn, eu
vuurt geweldiger nog.

De overste roept zijn soldaten hem -te volgen,
rvijst den wef;- maar stort in een wzitergang en
verdwijnf .

Kornmandant de Hollogne neemt lret bevel
over. I.V'at al strijders vallen rond hent. De helft
van het bataljon is rvelclra buiten gevecht. De een
hecht zich aan het kruid, dat los laat en de onge-
lukkige plonst in de vliet, worstelt nog onr zijn
leven, zakt in het slijk, voelf zijn laatste kraclrt
hezwijken en is'nu-geheel verlorenl de ander
lcruipt, springt orR een sprong voorwaarts tc
,loen, wordt bij deze beweging door een kogel ge-
raakt, slaakt een gil en valt bloedend neer. 'Weer

anderen sterven zonder een.blik, b-lijven bewaard
voor een bangen, langeo doodstrijd.

'Iwee kompagnies van het !{e volgen het 4u,
nraar zien den u'eg: afgesloten door een gordijn
van vuur, Ze kunnen niet verder, dc aig'enrrttc
soldater-r, wien de vermoeienis van twce, tlrie '*r:-
lien op de leden weegt,

I\'{ajoor Lauu'ers van dc karabiniers rvortll
crnstig gewond. Wat later treft hetzelfde lot ko-
lonel Biebul,ck. Van het 3e bataljon van het .4e

l<unnen eindelijk nog slechts 130 rnan rraar Cen
weg' r'ân Schoorbakke wijl<en.

Ook de grenadiers hebben het zwaar te verant-
u'oorden, Zij komen van Pervijse, nrartirecreir
nog in volkomen orde, het 2" bataljon van het 1o

voorop, onder majoor d'Oultremont. [)eze heeft
zijn manneu al.' r'otgt toegesproken:

n Grenadiers, cle vijand is den IJzer overgetrols-
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ll, ..trijrl ,r,rtt tlctr l,f zer urrder rlr' leirlirrg ran liorring .\ll,r'r t

ken. Nlen lerlrourvt u de eer toe hen terug te \\'er-
pen. Al:; slral<s u vrees heklêruf., u,enrlt u dirn t()t
rnij en volgt rtrijrr voorbee lcl ! \'ooruit , r oor het
leoht, (len lioning crr hc:t varlcrllrntl ! ,r

Itt de rraal<te rvciclcrr, waar()vcr lrr:l vurrr:, Irijrrt
tt l:taictt, wordt <lc ()rdc verbrokcrr. l)t. lil;rr-ticrrr,n
s{rl}allell onr clc ll):u}l1en aan tc lnc)c(ligcrr. l\lcrr ijlt
over planken, wellie brugg'el \/orln('ll olcr tlr' .".lic-

ten en buigen onder het gew;oht, tlzrn rrroel rnen
door die verwenschte watergangerr doorwaden,

omhoog kruipr'n l;tlrgs ,lr' l-lll'l,t'r igt' rler ers, erl
dat alles gcs(.)l)i('(ll otrrlct lrll r r lt':,r'lijhst lromb:rr-
r:lerlettt irr t:ctr or li:t:ul \';rr \ lrlr.

Ztvaar zijn <ft r,r'r liczt rr. ( it'rvonrlcn kcrrrren,
stervetrden ro('l)('n, trrr I rrr l1 r oi tlr.irrllctr. \'rcr'::'-'l tlli
\\'orclt dc aanblili v;rtr lrt'l vt'ltl.

u Greu:tclit'rs, r'olgt rrrill ,, l<lirrlit de stcnr : arr

tlcrr majoor.
l-lij stelt ziclr lrloot iran het gcvaar cn zi.jn roor-

bceld werl<t r,crr;rsscncl. l)e rnarsch wordt r'ooft-

g('zcl, ;rl rlttttl llsl,r,lrg cle groep l.trrder 't:hallerr
rlc Iro,rr nttr.

l);r;rr ligl ,lc rlijlt r:ttt tle t ir.jt't, ltrit:tr. lrt trt tt'
lrt'r't'il<r'rr is lrll llrcrr olft'rt:r't.

,, (lrt'rtirrlicr.,, rolgt rrrij, u'ij zijrr t'r'1,) l.()t'[)t \\j('r'l
t l'( )rrIt lcr rrot rL

tt,eer tlt' :.ler1r \;rrr rltn l<r'rent'rr aitnvoerder, om er
llnvt-rr rvit r tic l<oglls'Ilrritcn, rle g'r:trtatett r':rIletr,
lrt'r'stt'rr, Jrlt'lst'rr. l'.rr rrit'ls st'hijrtt nu ltog tlc llelgelt
tc l<urrrrcrr lvct rlr,rrlrlt'n, \\'iult tlrrar zit'tt zc grijzc
r.,l('(lilaut('n irls r-irllcn rrit, rlt slooIctr ctt liltilett, r'an
tusst-:lrcrr list'lr lrr r-icl , r rttt uit lrct ptlin eel)cr l).x'-
rc l<ruiptrr <'n vlttttltlt:tt.

,, l)airr ziirt zt: ! ,, l<linlit h<:1. " Ze loopcn u'eg I

I[:r, de lafaarrls ! \"oorrrit I Dinanl I Letrr.en I l)en-
<lcrrnotrde | \\,'eg rnct (lc l)Lrilschers ! ,

litr <lt: rrr;rrrrr( n viul lrt't u" zicrr tl:tl t:latt
l;tatstc grcrr;r<lilr s crr *,orrlcrt nlecgcslcur(l
r.abittiers ool< rrrt'rrtt'rr zit h irr cle scharc...

,, Vooruit, rvt' zijr t'r... d:tar tle IJzcr | 
',

r,:rn <lc

cn li rr-

l<lirr l< t
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u Bliiast, l<lair:ons, blaast I , gilt d'Oultremont,
tlie zeff" een geweer heeft opgenomen. ( Nog cerr
sprong', vooruit, ze zijn terug geworpen ! D

En de weinige grenadiers! want de rnee,;tel zijn
gevallen, stormen hijgend den dijk op, grij-
pen de Duitschers dan in een gevecht l:nan teg'en
nran, beuken hun het hoofd in of slingeren ze
lraar beneden, de helling af, den lJzer in.

Drenkelingen gril'pen in doodsangst, huilend en
tierend de pijlers van de brug. Anderen hechten
zich aan het riet. Lijken drijven heen. Gewonden
rvorstelen nog' een wijle tegen den vloed, dompe-
len onder, komen weer even te voorschijn en zin-
l<en voor goed heen.

De vijand is teruggeslagen en de bocht schijnt
weer geheel aan ons. Maar neen, gansch gezui-
verd is hij niet. De vlakte is te groot voor onze
zwakke afdeelingen en vijanden zijn achtergeble^
venr groepeeren zich en bestoken nu de onzen in
den rug, terwijl na een korte stilte ook van de
overzijde de kanonnen huilen en de mitrailleurs
l<naHen. En de helden, daar op den dijk, zijn nu
als gegrepen tusschen twee vuren, of zelfs drie,
urant ook in de flank barst een hevig vuur los.

N{ajoor d'Oultremont geeft zich rekenschap
van den toestand. Is het dan nog geen zege?

Even staat de kranige officier ongedekt. Dan
valt hij als een boom neêr... dood!

Hier staat nu dç sch'amele groep grenadiers,
mannen van het 40 en het 8t grenadiers ,maar sa-
nren slechts een handvol, hijgend nog van de bui*
teng'ewone krachtsinspanning, oververmoeid tin
nret weinig munitie'.

En daar noordelijker Ziin nieuwe benden vijan-
den over den lJzer gedrongen, om de geblevenen
op hun steunpunten te versterken. De onzen hier
aan de rivier, bevinden ze zich als ïn een val,
dan, want thans kunnên ze omsingeld worden.Ze
hebben geen voeling schier met andere troepen,
wellce meer achterwaarts opgeliouden worden
rloor het moorddadig spervuur.

De avoncl is gevallen, gewonden klagen als ge-
lreimzinnige schimmén in de dulsternis.

En weer halen we een episode aan uit het reeds
mêer genoernd roerend v/erk van Marguèrite Bau-
lu.

r Er ziin mannen weggestuurd om vêrsterking
en munitie. De oversten wachten ongeduldig op
hrrn terugkeèr.

Gedurende dien tiid hoort sergeant Colette van
het S", die op den dijk staat, niet ver van de plaats
$'aar majocr d'Oultremont qevallen is, een stem:

llegraafplaats van 20.000 soldaten op den rveg
van Popêringhe naar Boeschepe.

< Colette, Colette, neem uw boekje, we gaan de
dooden identifieeren. r

r Popote (bijnaam van konrrnandant Pottier.)
rvordt gek ,, rnompelt de sergeant.

Men ziet geen rneter ver, want de natuurlijke
duister:nis wordt nog verzwaard door een rnist,
die de weerkaatsing van alle dingen verdoezelt,
tot de bleeke gezichten der dooden toe.

Langs de helling ligt een lugubere rij van doo-
den, deze ineengewrongen, anderen met het ge-
we,er naast het lichaam, als slapeùd geli;< beclden
van een grafzerk. Dan zijn er, die dwars over gc-
rvonden neervielen. Onder de lijken klinkt ge-
klaag. Geen enkele gezondheidsdienst tjereikt dit'
oord van ellende, in deze verlatenheid doen offi-
cierên en soldaten voor hun gewonden, wat zij
kunnen.

Kapitein Pottier en de serg'eant betasten de
dooden.

De eerste doode, dien sergeant Colette herkent,
is juist zijn luitenant. Kapitein Pottier, die dezen
officier lief had ,begint te Weenen, terwijl hij bij
lret licht van een lucifer, r.velken de kapitein ach-
ter zijn jas beschut, den naam op het plaatje leest,
snikt de sergeant het uit als een kind.

De kogels fluiten en een ontrukken den lucifer
aan de hand van den kapitein.

<< Laten we voortgaan >>, zegt deze, zich be.
heerscliend.

Uit een stapel liiken, die bijna tot aân de kruin
van den dijk rijkt, halen ze drig gewonden, rvelke
zich niet meer kunnen bewegen en ook niet meer
de kracht hebben te spreken.

Niet ver van daar had Graide, na in de ver"war-
ring van den aanval van zijn sektie gescheiden ge-
weest te zijn, en een Duitscher in den lJzer ge-
lvorpen te hebben, plaats genonren in een loop-
graal, te rnidden eener groep grenadiers,

Na eenige minuten nag.elt een kogel den grena-
dier die naast hem staat in positie van sehutter,
tegen den wand,

< Is er geen plaats in de loopgraaf? , vraâgt
plotseling een jonge stem.

't Is sergeant Bracke van het 8e.
< Pak dit aan I r antwoordt een geweldige gre-

nadier die hem den gordelriem van-den doode toe-
reikt.

Bracke hijscht het lfjk als borstweririg naast
de loopgraaf

Toen"was het, clat Graide geheel verrast, zijn
borst hoorde scheuren als een papieren tron-une!
en erchterover r,iel. Bijnzr terzelfder tijcl zal<tc hct
iichaam van den grenaclier, cfat tegcn clc loop-
graaf lag te scl'rornmelen, op lrem neer.

Als verscheurd cn r.erpletterd. wordt hij 'bijna
gchecl verlamd. rnaar zijn i;eest blijft hrlder. .l)c
levenszut:ht gaf hem zclfs de kracl.rt om het lijk
van clen grenadier \Mat weg tc schuiven, toen eer-I

gewicht als een zerk op henr neerstortte,
Nu rvzrs het de gren:rdicr rechts, die rv:,Lnkelclt:

en dan roerloos bk:ef.r\1s door trvee lichanren ver-
brijzelcl, begreep de jonge mziir, dat hij alle hoop
l<on la t en \/ a rcn .

u Ik heb het rvel gc<lacht, dat hct voor vautd:rag
zou zijn D, mompelde hij nog.
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Rorrd heru gon-sden roezige ster.nlnen, rvelke van

lreel vel schenen te konrer:.
< FIé daar, hebt ge geen liarcloezen ir Heeft iq:-

rrand kardoezen? ,,

I)an werd hij niets meer g'ewaâr dan een ge-
ruisch als aan de zee.

De koorts verhitte zijn hcrsenen, toen een be-
hende stem zijn vluchtencl verstaird weer op-
rvckte.

< Langs hier, Colette, laÈgs hier ! rr riep kapi-
tein Pottier"

Het was of Graide het hart in de keel klopte.
Nooit laat hij zijn gewonden aan hun lot over,

die goede kapitein, met zijn vriendelijk gezicht.
En de gekwetste voelde hoe men de grena-

eliers van zijn borst wegnam.
u Een grenatlier, nog een grenâdier u, zei Cô-

lctte. r 't Zijn allemaal grenadiers hier. 
',r Kom dan ,, antwoordde de kapitein, ( we

gaan hen, die we gevonden hebben, naar de hoeve
brengen. >

Hun stemmen verrvijderden zich in den nacht.
f)eze vreeselijke teleurstelling bracht over Grai-
rle's lichaam het koud zweet. Toch was hij nu van
r:le beicle lijken verlost; Daardoor herkreeg hij wat
nieuwe kracht. Hij opende de oogen. Rond hem
u'as alles stil. Al de grenadiers lagen dood.

Bracke, de eenige overlevende, had zich langs
den dijk verwijderd om zijn overste, luitenant
Pletinckx, te zoeken.

De jonge man sleurde zich dan langzaam door
t'lc rveide.

't Was pikkedonker. Dan voelde hij, dat bij '

over een aarden weg kroop.

" Deze brengt metoch naar een of ander huis >,
dacht hij.

Hij moest even stil liggen om wat op adem te
komen. Om hem heen hoorde hij hoe anderen zich
ook inspânden, kruipende, bloedende gedaanten.

O, terwijl anderen zich verwijderden, hij hier
sterven in deze doodki,st van nevel, ver van zijn
{noeder. Maar na eeriige minuten rust, onder-
s,'heidde hij roor zich een kompakte rnassir.

< De hoeve is daar u, zei hij.
En in een laatste krachtinspanning bereikte hij

ele brug over de vliet, die het huis omringde ern

kroop in een kamer vol schiilmen. Hij bevond
zich in de hoeve vol gewonden, welke kapitein
Pottier zoo julst had verlaten

. Als hij rnaar terugkeert ! > mompelden in koor
al dic gedaanlen.

Graide voelde onder zijn handen een laag stroo
rl1et warm vocht cloortrokken,

u,Maat< eens wat plaats, kameraad D, smeekte
hij.

Maar hii, die daar lag, antwoor:dde niet.
Dan scl.roof hij den doode weg cn s{.rekte zir:lr

in zijn bloed uit.
De koorts beheerschte hcnr cn Grâidc lag tc

ijlen.
Kolonel Couturiau, de kommandant van het 8",

liad aan dê laatste afdeelingen van zijn regiment
be"'e! gegeven zich in alle stilte terug te trekken
tusschen Vicogne en Stuivekerrskerke op de stec-
ncn der l{loosterdreef.

Daar aanschourvt de liolont.l tlroevig dtr uitge*
hongerde en afgematte strijders, die kampeeren

in clen nrist, u,elkè uii de boomen drupt. Hij karr
hun geen deken, geen beschuit, zelfs. geen drup-
pel water bezorgen,

N{en hoort nu en diln het lippel van dc tianko-
nrende l<ompagnies.

u \tan Schrik? ,,

< Dood. >

,, Tordeur. r
u Dood nevens nrij L
,, Bracke ?r
Een stilte.
,, Dood, geloof ik. ,
u Zet vermist >, zegt luitenant Pletinckx. t Ga

l:Oort, Serg'eant.')
Maar de sergeant zwiigt.
u Wel, wat is er nu? > zegt de luitenant henr op

den schouder kloppend.
De gegradeerde waggelt, en valt,' geheel ver-

stijfd.
Ook hier fluiten nog kogels door de boomen'

Het appel eindigt tragisch en de kompagnie hurkt
zich als de anderen terziide der vochtige dreef,
neer. 't Is of ook de takken boven de mannen kla-
gen.

De slapenden zijn zao verdoofd, dat ze zeifs
niet meer opspringen bij het nabije gemoker otr-
zer batterijen te Vicogne en Stuivekenskerke.

Om onze bewegingen te ontdekken, begint dc
vijand groote branden aan te steken: gaûsch cle

bocht is verlicht door de geu'eldige 't'lammen der
hoeve u Duivenkot r. Achter \iicogne werpt eel]
rruurhaard een purperen gloed op de r,vijkende ka-
rabiniers en nâast de boerderij rnet de g'ewonden,
kraait de"roode haan, op een der drie gedoetjes,
wâarvoor zoo zwaar gevochten werd' .Maes

zoel<t zijn kompagnie op en springt naar eetl
stoet gewonden, hinkenden, blinCen.die elkander
ondersteunen, of door valieden gedragen worden.
Deze allertriresti€fste optocht wordt geleid d.oor clc
twee eenige overlevende"beroepsofficieren van het
1u i:ataljon van het g", kapitien Pottiei en luite-
nant Van Holleghem. I)eze houdt een hoek vân
een rvit laken, waarin een gekwetste ligt, en dc
Duitschers, die overal zijn, en de blankheid van
hel lijnwaad zien, schieten er naar,

< Sergeant D, vraagt Metes, n hebt gij Graide
niet gezien? r

foIen maakt zich ongerust.
u Neen, niemand weet iets van hertt ,*
Jioch zegt dan iemand:
u Ik geloof, dat ik zijn stem tiij de hoeve met de

ge'rvonden heb gehoord. n-' 
u Goed, dan àilen we hem meebrengep, als u'î

cle anderen gaan halen. ,
'le Stuivekenskerke vereenigt kapitein Pottierr

clokter Debbaut, eenige branl<:rrdiers, enkele sol-
daten en stecds door luiten:int \/an Hollegher-u
en den trou\,\'ôn Colette gevolgd, git:il ze met Fic-
trvintigen naar de hoeve cler gewoncletr, stoelen,
matrassen, planl<en. ladders dragend, een mate-
riaal dat op de zwakkende, knikkende mannen
u'eegl gelijk een l<ruis.

,, \À'Aar is dic vervlockte hocve dan lcrt'h?,

..Kijk, clie i'arkens van I)uitschers zullch zc orrs
\\ lJzen. ),

Iin op dat oog'cnblili steeht rlc vijitnd ccrr hofjc
irr de buurt aan.
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Poelcapelle'

De groep, die u,el op ecrr r tlhuizing lijkt, lr'orclt
eensklaps a1s door liclrt overgoten, rnaar ook be-
schoten.

< [ia, niet'1angs daar' ;'L z,iI t:r vol L)uits,:lrers !,
roept in't voorbij gaan een solda:rt v:ln het 4", tlie
zijn kortpagnie verlorerr lteeft.

NIet cle tranen in cle oogen heveelt l<apitein lbt-
tier naar Stuivel<ensherkc terug te l<ceren.

Ntlaar Maes geraakt als door ccn rvonder tot
hij cle hocve en krtript tasten<1 naar bittrren.

.l)aar, H^cer cnkele l<lacht, geen atlemtocht, al-
leen ecn vreesr.vekkende stilte. 1\'[et uitgcstrekte
harrden i.s hij rond geureest ert hee{t tien lijken ge-
teld en bij het laatste is het of zijn hart oplior.rclt
1e klopperr.

< (iraide, nrijn jongen, zijt g'ii lret, irntwoorcl.
Ik smeek het u... d'oe al 't nrogelijke en :tutrvoord
rnii. "Ilij streelde de fijnc huid, clen ttetts, het voor-
hoofd, dat alles wat geleeld liritl, tnaar nu koud
i\.as.

Op hetzelfde oog enblik jot:g daarbuiten eell
r.vinrlvlaag, een gloetl in deze richtirtg, tlen roorl
schijnsel ovr:rstroonrde het vertrck en lret sc:hoott
\.vezen van den jongerr ntan verscheetl nur gotldc-
lijk kalm, in een vloed van purper.

De versrhijning duLrrde sle(:hts eett sekottde.
In de hoeve daar naast klapperclc vcru'oed eetr

rnitrailleur.
De oude soldaat sprolrg dan op clen drenrpel ett

met een woeclenclen vloek ftrste hij, zelf den doot'l
trotseerencl zijn vijf gerveersclroten.

Dadeliil< claarop werd hij in het treen getrol'Ierr
etr viel bloedend, maar levend toch, neer. (1)

Maes kroop dan weg. Hij hoorde later de stenr
van luitenarrt Van ilolleghern, die dur ganschel
nacht door de weide tlwaalde onr de verdoolrlc
rnannen van het bataljon te vcrzltnrelen en gesta-
dig riep :

rr l" bajaljon van het 8u, rotrd de kerk van Stui-
vekenskerl<c

Maes r,verd gevonden en op ccn stoel heenge-
clragen.

u Nu naar den molen ! , hoorcle hij nog.
En op de bebloede tafel in cle st:huur, terr'vijl

tlokter Debb:rut hem een verbaucl legde, hoordtr
hij over V'eurne spreken, mazrr ant'w<lorclde hij in
zijn ijlen :

1) Deze en volgende
u La Bataille de l'Yser

episoden nazrr N{. B:rulu:
r bewerkt.

a Neen, neen, ik wil vechten, ik wil niet wegge-
voercl rn"orden, dokter, ik rvil den kleine r,vreken.,

a Weinu, rvie zegt het tegenovergestelde? De
auto voert u tlAar het hospitaal v:rrr Ile lr:rtrtte tn
binnen enkele dagen keert glj naar het frortt
terug. r

Had dus c.en deel van d.c toch al zrvilkke troe-
penmat:itt den dijk verlatett, zrrrcleren lvaren ge.-
bleven, d:rar het bevel tot den terugttit:l'rt niet goed
begrepen lvercl.

Un gren:rdiers, mantlcn van lrct 2.1,", r,':rn het $o

cn karabiniers hielclen cl:rar irog stand tot clcn
rnorg'en vatr dcn 23u. M:lar dê L)uitst'hers zwcrni-
clr:n nu ovcral, lilvanrcrt steecls in grooter nrassa
orcl rlt'rt IJzcr.

l)e Relgcn wcerdctt zich nog zoo:tls 't gin11,
nlrar len lrLatste kwarn in eerr gr:rcltt vatr Vicogue
een horde rran havcleroze sold:ltert v;,rn r-net ee-
sr,'hcurcle, bcslijkte, bevuilde unilortrren, deze zon*
cler geweer, t-lic zondcrr .scltctenen, de nreestetr
hlt-rotshor-rfds cn allen afgestreelen, tritgelrt,rrgerd,
e chcel a fgelrrartclrl.

I)e l)uitscher was thans gehcel nreester in clê

1;or:h1. cn vcrsterl<tc er zich. Iln toch deilen clezelf-
ele trocpen den lJn, 's Vriidags, Itog tegenaanval-
len, clie echter afsluiten moestert op de overuraclht.

's Avotrcls b:rrstte dan cen niêurv g'evu'elr1ig bont-
bardernent los.

\/:rn Sc'ltoorlr:rlike tot Diksmuide lzrg de gan-
sc'lre zorte t.cr daveren in wolken vatr rool<.

Tle t egen p:rrtij l-rereidcle een n ieurv of {ensief
voor, een gcrveldigen aanvzrl onr cle bres te ver-
wijden. cn r,vel zr-ur, dat de lve,g naar.Frankrijk
ge&raarrd was"

In den nar:ltl rvarcn de Iluitst:l-rers bezig brug-
gen te nrakr.:u, tencinde veel troepen ovcr de ri-
vier te hr'engen eti ttok artillerie naar den rechter
oevct'le vôcren.

)-oldaten van hct Rood Kruis ïrraclrten gew{Jll-
rierr weg. h{en rlwong boeren, hen rrret hun rv:-
gens te ierr.oerett. lirt in triestig'en optocht ging
.ht-t naar 'l'orhotrt, Bru;;gc en Oostende.

Reecls voor het liclrt wâs, pirsseerden veel f)uiJ=
schers frij "l'ervatc tlett stroont. ()rtze laatste
Lratterijen rnocstt-'n Stuivckenskerl<e verlaten en
ira:rr rlen r'veg Nieuu,portrt-I)iksmuicle rvijken.

Dcr tegcrrpirrtij nestelde zk'lt\ zell' op \/icogne,
het k:r-steel te Stuivekenskcll<c ctr bcze.'{te tal varr
hoeven zrls stcunpunten, tlic sl.raks lrun vuur op
de onzen zouden braken..'Men hoorcle het zegegerocp van de keizerlijËè
benden, die niet alleen tle bekerrdc bocht irr frurr
rnar:ht haddcn, r"l)ââr ook Zuiclrvaarts nazrr f)iks*
rrrnidc afzakten, tot ze op twee kilonreter van de
reeds zoo lang nret heldenrrroecl vercledigde stad
ston den.

L,uitenant Sellieres. dîe van uit clen toren vatr
Kaaskerke, het gevaar zag, verwittigde admiraal
R rtnarcth.

Ook cleze begreep, tlat de tocst:rttd zcer gevaar-
lijk was. Hij oversloog nu ol hij Dil<snruide opge-
ven of nog tot het uiterste verdedigen rnoest. Hij
bracht het hoofdkwartier op.de hoogte van dett
staat der zaken.

Alle eenigszins beschikbare troepen werdcn
naar de meest kritiel<e punten gestuurd. Zoo
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Het door de soidaten genaamde -['anrk:nstokers-

hosclr te (iheluveli.

r-rok het 2" jager-s, dat al gr:rveidig lrij lJilisnrrririr:
gevor:hten had, wa;rr ht:t orrs voetvolli err cle },'ran-
sche lusiliers versterkte, Nlaar ntr clleigden allr-'
vrut:hten van den feller rveerstand nog verloren
te gaan. Hier bij de stacl zelf, bij l3eerst en Jjes-
sen en Woumen lion de vijancl niet door. lJaar
strritten al zijn bestcirrlingen,vijftien in een nacht,
cp derr lreidenmoetl cler veldediging.

Di-ri:h wal zciu Jret baten nu clt' ljrrit:,:lrer s lJtiot--
deiijk over den IJzer w.rrerl en van tiaar tiit lict
bruggehoofrJ ging'er onrsirrgelen ?

Den avonrJ van den 23", dus loen cie hiertroven
Lresihreven tegenaanvallen !ij 

-j'e-rvate rnislukt
\Â/aren en de vijand zijrr gerveldig offensief vor-'r-
bereidde, was de 2' l<orrrpag'nie van het 2" jagers
eindelijk bij l)iksriruide algeleist:

F,tt komrlandarrL \,Vill_y Brelcrn schrijft :

" Zestig uren lartg aclttel elk:rucler had.den dczt:
dapperen in cle Lropgr:rven gestaan,. en de laatste
rlren tvaren een er:Jrte foltering geweest : een fol-
tering van honger en dorst, terwijl de soldaten
rilderr van koorts en al de angsten lnoesteri deror'-
staân van een l.rombardement van ongêl(encle he-
viglreicl. Zwa;tt getroffen l*'vamen zij uit eleze hel,
beclel<t nret LritÈd en slijk, met hun uni{r:rmen aan
flarden gesr:heurd ; maar zij h:idden geen voet-
bleed prijs gegeven. En zoo als ztj ze kwarnen be-
zetten des ntorgens op 21 Oktolrcr, zoo gaven zij
cle slellingen rlie zij de opdraclrt gekregen hadden
l<ost rvat lcosl- tt: behouden,desnot.rds tot ti.en dood,
tlcs avoncls, cJen !iJ., over riln huri opr;olgers.

Afgernat, beslijlil:, ziek van uitputting, ber-eik-
1en onze jagers.luat in ilen avond Oostkerl<e. Daar
vonden zij ele lionrpagnies van het bataljon l,e-
blanc terug, die den zelfden morgen rvaren afgc-
lost in hun loopgraven van lie.izershoei<. In het
kantonnement was het liun eindelijk rnogelijk hun
honger te verzadigen I bovendien liet men hun we-
ten rJat, als loon hunner bewonelerenswaardigt:
clapperheid er vool al de geleden vermoeienissea,
:rr:ht en veertig uren rust zouden rvorden toege-
staan. fJan, trlij te moede, den honger bevredigcl
t-.n met het rooskleurige I'ooruitzicht diit het hun
einelelijk toegelaten was eer:s flink uit te slapen,
strekten onze soldaten zich neer op het stroo van
hun legerplaatsen, waar een looden slaap huu wel-
dra de oogen dicht drukte,

j)c jagei's trtecliden dar hun iijriert irijn;r len erfi-
dc was. r-rn loclt, reeds brl liti ztitlllil ci'un vi.ll.1 titll
volg'enden iiag, zou men van hen nieur,ve el] \ier-
sctrrrki;cli1iie ollcrs nroetelt vritgc:lt, eil zt tlog-
rlaais, r'oor' dric dzLgen iaug, rrt lret hcetsl.c tart
r-Jcrr sl r r1d \\'('rpcll.

\\ iut daar Klvim het onlstel.itncle rtieulvs lan
'-[ cr-v:rlc, dat cle vilancl een gerveLclig ollrxrstel l.ic-
gaiû, nzr recds vaslen. voet iii.tn {-ien overliililt 1e

lieDtjen geii.regen,
tlet bruggehoofd van Dilisnruicle Iiep gcvaar'

ur'r iret Ni)orden r:rnsirrgeld te u'ordtltr, rvant dc
l--tuitsclre berrclen vcrdeeirlen zii:h bij hun passegtl
der rivier irr twee stroonien, een naar rechts en
retr littk>.

;\1 rle reserven, die nog ten Westen van Diks-
muide beschikbaar waren, werden zoo spoedig'
nrogelijl( naar de plaats van het gevaar gezon*
den" I)oor eerr teg'enaanval zou nlen trachten,.zoo
niet den vijand geheel terug te dringerr, dan tot:h
zijn poging ten minste g'enoegzaam te brel<en orn
het verschrikkeiijke g'evaar aI te wenden, dat zijn
voreleringen irad doen ontslaan..

Jjn het is daiirorn dat de tr,vee i-rataljons uitge-
prltte jagerg, iri tle plaats vail de rust te getrieten,
die nren genreend had hr.rn te kunnen belover, dien
ntorg'en van 24 Oktober, uroesten terugkeercn in
t.len ger,veldigen velclslag, een der hachelijkste van
clerr oorlog. Zij krcgen bevel zich naar Oud-Stui-
veleensl<erke te begeven, waarvan de zware vier-
kante toren, ginder verre naar elen henrel als een
her"kenningsteeken uitstal< I en, daar aangeko-
nlent op te rukl<en naar tle hoeven u l)en 'loren ,,

en ((Vaû de Wouder, die op den linher IJzeroever,
ierr W'e-cten van rnijlpaal 14, tot steunpuûten van
de f)irilsche aanvalien dienden"

'l'er zelfder tijd werd rnajoor Lelilanc verwittigcl
dat troepen van het 11" linie regirnent alsook rna-
riniers-fusiliels den aanval van de jagers aan de
rechterzijde steunen en onze kanonnen de bewe-
ging voorbereiden zouden. Voor het overige luid-
cle het bevel host wat kost vooruit te rukken, zon-
rle r ecu <logenbiik te verliezen.

I)e l<ornpagnie van.kapitein ljavier als vooruit-
geschoven wacht, zette zich op hetzelfde oogen-
blik in beweging. In goede orde, en zonder eenige
verwarring, bereikten de twee bataljons eerst het
punt, dc herberg < Lettenburg D, waar de weg
naar Oostkerke de g'roote baan van Diksrnuide
naar Pervijse kruist. Maar van af dit oogenblik
rverden zij door het verschrikkelijke vuur van de
vijandelijke zware artillerie aangevallen.

'l'oen moesten de jagers vooruit zien te geraken
zooals het ging, dekking zoekend achter alles wat
hun eenigszins tegen het nronstergeschut kop lre-
scirermen.

Zoo bereikten ze Oud-Stuivekenskerke, een. ge-
hucht van Stuivekenskerke, waar de v-ijand zich
reeds in de huizen had genesteld. Hier viel kom-
mandant Dupuis aan 't hoofd van zijn .bataljon.
Nog andere officieren vielen of werden gedood,
maar toch wierpen de -onzen den tegenstander uit
lret dorp.

Verder dan. De hoeve u Den Torren l werd als
doelwit aangeduid.

-Hoeveel wilskracht, hoeveel rnoed en verheven
zelfverloochingi de eenige nog weerbare officie-
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i'rn aan deu tiag moesicrt ieggen om hun uitge-
lrutle rnanschappen wçcr te vereenigen, ont ze
langs het Westen liet dorp te doen omtrekken en
vooruit te brengen naar cle hoeve u Van de Wou-
tle >, zij alleen die deze tragische uren beieefd heb-
lren, zonden het kunnen zeggen. l{un vastberaderr
houding siaagcie el nochtans in dit lvonder te ver-
richten. En de jagers wonnen terrein in het
.()rrsten, onder het meei en meer cloodelijke
*cchroot, terwijl onze kanonnen hun razencle vla-
iien op de steunpunten, waarheen de vijanci ge-
r'veken was, afzonden. 

r

Gedurende deze beweging slaagclen de bataljons
van majoor I-eblanc er in, zich op hun linkerkant
rnet het lQ" linieregirnent te verbinden alsook met
een Fransch regiment dat ter versterking lvas
rrangekomen. Door de iqlanteristen van de bond-
êîenooten zoo, evenals z1j zelve, bij sprongen rt'
zien l'ooruit rui<ken, kregen de onzen nieuwen
rrroed.

Naciat zij de kleine rivier u De !-liet D rs/aren
overgetrokken, vorderden onze jagers stap voor
stap over het modderig'e terreinJ dat overal met
slooten doorsneden was, en kwamen zoo tot op
ong'eveer 600 meters afstand van de hoeve r< Van
de Woude r, waai hun aanloop ditmaal gebroken
werd door het onverbiddelijk vuur dat den dood
in hun rangen zaaide.

De mannen konden oiet meer. Zij streden nu
reeds vier dagen lang, zonder eenige rust en bijna
zonder voedsel. De marsch ia dezen kleverigen
grond, waar meo tot aag de enkels in het slijk
zakte, had hen zoozeer vermoeid, dat zij neervie-
len in de kleine, modderachtige.slootbn die als
loopgraven dienden, onbekwaam om zelfs nog' eeû
gèweerscJrot te lossen.

Uitgeput lagen ze daar.
< Dat men ons maar late sterven ! r zei er een.
En anderen, die gedoode makkers bekekcn,

nrompelden:
a Zij zijn uit hun lijden verlost !r> \Â/ant hèt was

lijden hier !
De schuur en een stal van een nabij gelegen

lroeve, was als lazaret ingericht. ,Men kookte het
water uit de vlielen om de stervenden, die om
drînken riepen, wat te kunnen laven, Er was geen
denken- aan, de lijders naar achteren te brengen.
De eenige passage nâar den weg Diksmuide-
Nleuwpoort was een naurve brug, die gedurig be-
schoten werd en waar zooveel gewonden kerm-
den, dat een soldaat ze ( de brug der zuchten D

rroemde. Zoa brak de nacht van den 24" op clen

25o aan.
Maar we moeten van dien 24", den Zaterd,ag,

nog meer verhalen.
Er was eindelijk hulp gekomen en wel van de

Fransche divisie Grossetti, die zich zôo aan de
Marne onderscheiden had en een keering bracht.
toen de toestand ook daar kritiek was.

In den nacht van den !$! rukte ze Vèurne bin-
nen.

Minister Vandervelde beschrijft dat in ziiÂ
boek: n La Belgique envahie r als volgt:

a Den 23o Oktober was ons centrum ingedeukt'
Ik was dien dag te Ramscapelle op de komman-

ilopost van den generaâl-bevelhebber der 16 divi-
sie en voor de eeiste lnaal woonde ik een dier hcl-

sche kanonnades bij v:in clen.modernen oorlog,
r,velke op de tseigische stellingen een stortvioecl
varr projektielen rvierp.

In schijn was hef slagveld verlaten. Buiten
eenige soldaten naast ons verborgen in de gracht
langs den weg, zag men niets, niets dan de gra-
naten, die van alle zijden aanr.'1ogen, en nu en dan
een man snellende van de eene loopgraaf naar de
andere, zooals konijnen in de duinen urt het eene
ho1 komen om in een volgerde te verdlvijnen.

Maar daar verder, voor den spoordam moest
men mân tegen mân vechten, et il< zag hoe bij het
nieuws dat voortdurend gemeld werd, het voor-
hoofd van den generaai duisterder werd: neen, ze
zouden vandaag lvel niet doorbreken, maar wat
ging er morgen geL.reuren als de Fran;circir, n'el-
ke inen.verwachtte, niet ter hulpeikwamen?

'I'egen den avond keerde ik naar Veurne terug,
het hart vol angst, toen ônze auto aan den ilgang
cler stacl stil moest houden en iemand mij zegde :

r Er is een rvapenschoulving op de Markt, r
Een wapenschouwing op zulk een oogenblil<,

't \Mas onwaarschijnlijk en toch was het waar.
Inderdaad hield men revue op het schilderach-

tig plein, dat door de Duitsche granaten nog niet
geschonden was,

De Koning was daar, generaal Joffre ook, en
voor hen defileerden soldaten i eenige bertal-
jons jagers in bestofte uniformen, maar leuig,vlug
van beweging, vol oorlogsvuur, de voorhoede der
troepenmacht, welke ons hulp kwam bieden.

Wij waren niet rneer alleen... eindelijkl Frank-
rijk was daar, -Engeland wat verder bij Ieperen.
En van aan de Zee tot de Vogeezen zou de onaf-
gebroken, geweldige muur gevormd worden.

Reeds den volgenden dag, trad een brigade der
42u divisie bij Tervate op. >

'fot zoover de heer Vandervelde,
Feitelijk hadden de Franschen een ander plan,

Ze wilden naar Oostende om dan de Duitschers
op de flank te vailen, En een deel der troepen be-
gaf. zich dan ook naar Nieuwpoort.

We zullen ze aan't werk zien, wanneer we rle
krijgsbedrijven bij Nieuwpoort nader trespreker.r.

Ons hoofdkwartier vroeg echter dringend oni
hulp in het centrum.

,xl

De Franschen bii Torvate. - De Dùitsshers te
Schoorbakke. -- Terugtooht op den ûrooten
Beverdiik.

Grossetti zou dus trachten den vijand uit cie
bocht van Tervate te werpen, Links van de Fran-
schen stond onze eerste divisie, rechts het 10o linie
en het 2" jagers, die wij reeds volgden.

Nog zuidelijker stieed het 1,1€ linie, door Ro-
narc'h van Diksmuide weggehaald om daar bij
de petroleumtanks den opmarsch van den vijand
te helpen brekerr.

De verschijning der bondgenooten wekte nieu-
wen moed.,Men had hen zoo lang verwacht.'t lVas
zoo dikwijls gezegel, dat ze zouden komen; 48
uur weerstan{. Dat werd op 16 Qktob€r gq.
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vraag'd ! i\len schreeT nu 24 Oktober'. De 48 uLrr
rvirren tien c1:rgen geworden.

4u.()t)0 g'e\,veren en 6000 fusiliers, leger)over'
1ri0.U)0 nran nret een .geu'clclige artillerre. u Dczt:
rvirnr.erhcrucllng zou sleclrts tijdelijk zijn,, ltztn
r've in hct reeds geDoemd boel< van minister V:ur-
rlervelde.

r r\an de afgematte tselgen, uitgeput, mis-
schien ontmoecligd, n.raar zeker gedecimeerd door
hct Lrcleg van Antwerpeu en door acht dagen pijn-
lijk terugtrekken, vroeg het Fransch opperltevel
slechts eer ding: volhouden.gedurende 48 uur..,
tot versterking kwam.

Maar zou men zelfs 48 uur kunnen stand hou-
den? De besten betwijfelden het.

Den 15" Oktober ontmoette ik op de Groote
Markt van Veurne Paul Lippens, groot-eigenaar
en groot-nijveraar, die zich bij het begin van den
oorlog als eenvoudig soldaat aangemeld had, en
die negen maanden later door een verloren kogel
gedood zou worden.

Hij zei het mij zeer duidelijk:
tt Als het leger in zijn huidigen staat, twee da-

gen kan weerstaan, zal het een wondef zijn, "En nu weerstond het tien dagen. Maar welk een
toestand,

. Halen wij nog even Willy Breton aan over zijn
Jagers :

u De uitgeputte jagers hadden zelfs de kracht
niei meer om nog te klagen. Zij wisten slechts dat
een bnverbiddelijk bevel hen dwong zich ter plaat-
se te lateo dooden,. en stoiek bleven zij op hun
post. \Manneer e€n stormvlaag schroot den dood
in hun rang'en kwam zaaien, zegden de jagers op
doffen toon, terwijl.zij hun'malikers bei<eken'die
zoo juist den geest hadden gegeven:

" Zij ztillen niet meer lijden... "En dan in de hoeve, waarvan we reeds zeiden,
clat men er de gewonden had heengebracht. De
ongelukkigen lagen daar op stroo te kreunen, te
kermen, te ijlen.

<De geneesheer, de aalmoezenier en het zieken-
personeel wijdden hun onvermoeibare zorgen aan
al deze lijdenden, doch bleven macbteloos om de
verschrikkelijke ellende te lenigen. Kapitein
Smets, door een kogel in de wang getroffen, wil-
de de anderen nog helpen verzorg'en. Hulponder-
luitenant Calonne, een dapfere, die pas uit de
gendarmerie kwam, had zich tot aan de htrlppost
eesleept, de beicle dijen door'een l<ogel doorboortl,
en u'eigerde de edeLnoedige hulp van deû luite-

nant vaanclrig, l)crrrgis, clie hi.rcl aangeiroden iretir
op zijn rug te dragen:

< Neen, laat Ûra:tr r, had hij gezegd, u één en-
kele is ge.roeg ; gij hebt het recht niet u voor nrij
te laten dooden. ,

En ziin smart bedwingende, dooriiep de held-
haftige olficier, die bij iederen stap zijn bloeci ver-
1oor,-den verschrikkelijken kruisweg, om einde-
iijk, tcn einde krachten, op de binnenplaats vatr de

kleine hoeve neer te zinken, waar hij slechts eerr

trundel stroo vroeg om uit te rusten. Luitenzrnt
Der.rgis, die gelukkiger \ryas, vervoeg'de later den

stalèn'had Àlechts een punt van ziin kapotjas
door een granaatscherf verscheurd. r

En z<.ro was het nu over de gansche lijn' Tegen
clen spoordijk lagen nlannen van het 8u, van de

grenaâie.t, van de karabiniers, ais rnenschelijl;e
ivrakken zonder rvilsl<racht n\eer, zoncler nloerl,

^îî.'ï tï:Ïi'i; slapenden wakker s,:hu<tlen,
door stornpen in de lendenen opjagen, otn zc weer
in het vuur te drijven, Men l<on niet meer, neetl,
rren kon niet meer, en toch, het moest. Zoo lag
hct ?" verder Noordwaarts bij Sint-Joris. \Vellt
cerl martêling langs de bloedige rivier.

Ja, het wai tijd, dat de hulp kwam. Men-gelooi'-
de er niet meer aan, 't was immers altijd gezeg'd'
ook vroeger, van Luik af en men had altijd alleen
gestreden.

Doch nu waren ze daar, de bondgenooten, nu
ging de divisïe Grossetti van uit Pervijse €en aan-
val doen !

Hun verschijning was reeds een troost: goed
uitgeruste, wel gevoede troepen. En onze arme
jongens, in hun verscheurde uniformen, met den
honger grijnzend in den blik,.ze geleken claarbij
schimmen !

Grossetti was zeer optimistisch.
Op den morg'en van den 24", had hij de hoeve

< Vogelsteen > verlaten, vertelt M. Baulu.
r Hij trok door het gebombardeerde Pervijse en

hield stil bij den spoorbarreel,voor de kleine statie
in rooden steen, vanwaar men met het bloote oog
het grootste deel van het slagveld kon overzien:
op den achtergrond de lijn van den lJzer, links de
weg met boomen belijnd naar Schoorbakke, in
'i midden Stuivekenskerke waarvan de zwart ge-
blakerde toren, die den vorigen nacht in vlammen
opgegaan was, teg'en het loover van Vicogne
scheen te rusten; rechts de hooge toren van Oud-
Stuivekenskerke, wèlke dien dag onder de be-
schieting bezweek, verder nog, têgen de rivier, de
ronde vormen der petroleumtanks en aan den ein-
der het brandende Diksmuide.

Rustig zijn sigaret rookend, ziet de overste on-
der het vuur zijn troepen vertrekken. Zijn bevel
aan de officieren luidt:

r Richtpunt Stuivekenskerke. ,r

Als de laatste soldaat vertrokken is, naar, de
doodelijke moerassen, laat de generaal twee stoe-
len brengen,.zet ziëh voor het station te midden
der ontploffende granaten, en meent reeds, tegen
een officier van den Belgischen staT te kunnen,
zeggen:

,t Mijnheer, gij kunt aan uw generaal melden,
elat mijn troeperr cle loopgravcn hernomen hebben,
welke door de rrrve verlaten werden. Ik zal ze a;ut
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uw mannen overg'even en mijn divisie vertrekt ciarr

naar een ander doel. "
Maar helaas, weldra kri.igt alles een andel uit-

zir:ht. De regett von projekticlen en het rietwerl<
der karialen verbreken zrl spoedig de eerrhcid der

Franschen: cle formaties loopen uiteen, <Ie krij-
gers wankelen en stuiken in de vlieten, hun strijd'
Iust brengt hen toch'tot Vicogne, maar voor die
veste. nu-met mitrailieurs bezet, zijn de verliezen
zoo v'erschrikkelijk, dat ondanks hun wilskracht,
cle Franschen verplicht zijn te wijken tusschet.t
Stuivekenskerke en den spoorweg, in de Belgi-
sche loopgraven. u (1)

Ja, 't was een tragische dag, die van den 24'.
Dezel{de geweldige strijd woedde ook wat noor-

delijker bij Schoorbakke, eveneens een voornaanl
punt, waar de wçg Brugge-Veurne den lJzer
kruist.

De 1" divisie bezette dezen sektor, en verdedig-
de het bruggehoofd zoo dapper, dat dit tot den
avond van den 23'bestand blijft, tegen alle vree-
selijke bestormingen van den vijand. Pas toen
werd de brug opgeblazen.

Aan den weg naar Pervijse lagen het 4€ en het

2.i- iiuie, r'er:iiis virn hen tittJesi.eir tie l<.aiairinier s

en grenadciers rvijkcrr, tuL ltirrt het l<an.tu [, clcn
lirooten tseverdijii. ln deze ouigeving stondctt
cvencens een b:rtaljon van het 2" jagers cn lwec
lxitaljons v:ur het 3" jagers.

Ilzrtl merr rlus Schoorbitkke lrardnel<l<ig verrie-
rligrl, zoorJirt de tcger-rp:trtij, dic voor:rcluretttl r,er-
sclre bcncien uit Schoorbal<ke zond, niet ovcr tlerr
i izer: dringen kon, tlen !z{" dleigde het g'evaar van
(tezen li;nt der rivicr i"rit 't Zuirlen. \\re u-eten hct
in-rnrrrrs, dat cie l)uitschers hij 'l'ervate ol'er dert
lJzcr'u'nren, er, bij hun groot oflensict, zortder-r zi1

lrr.rn l.rlcleelingcn niet alleen links nairr I)ilismuicic,
rrraar ook ret:hts in tle rir:hting Schoolbakl<e.

I)eze la;rtstr:n drongen tussr:hen de stellingerr
van het 4" linie. I)aarcloor werd cle verdedigrrrg
zeer verzrval<t en slaagcle cle vijand er in, ool<
Sr:hoorbatrike zell te benrachtigen,

Dat r'vas noodlottig, want van dit'punt leidden
rJrie w'egen heen, een naar Ramscapelle, een naar
Pervijse en de rlercle n:.ral Boitshoel<e,

flr)t eersL Ûroest het 2" greuadiers rvijlien, naar
de vaart q.Groote l3everdrlk u err datJeùjk.uarn de
lJuitsr:her tle r Liroote Flenrrne r, een belangrijke
hoeve, lr.elke te nriclden varl cen rval lag.

'feu Zuid-Westen drong hij cioor tot aan de
Blaurvvoegbrug, or-rli.op <len Beverdijk, rvaar gre-
nadiers, lagcrs en voetvolk lrern tegenhouden.
Zoo wertl hiel dus een nieule linie gevorrrrd, die
van den Beverdijk.

Ja, 't was een gelvelclige ciag. \\'e hebben rrrr
gezien hoe het dezen 24" in hct voornaanrste deel
van onze stclliûgeû toeging.

Uit Thielt lvaren dringende bevelen geircrmen,
kost rvat kost tl-ror te brek.eu, Op verliezel werd
niet geiet... (ieen <jifers rrrochten te ztvaar zijn,
om nr.r eindelijk den weg rraal lirankrijk te banen.

Al te lang rèeds rvas het Duitsche leger voor die
zrvaltke IJzerlirr ie opgeirouden.

't (lrootste gevaar voor de bondgenooten dreig-
cie tegen Diksmuide aan. Hoe rverd er daar ge-
worsteld om den g'rauwerl vloed tegen te houden.

'legen den avond, lagen cle mannen vermoeitl
neer, hun stellingen behondencl. lVe zagerr reeds
lroe lret bij de jagers was. Zoo was het overal.

lin nog vreeselijlier werd het schouwspel, toen
dien Zaterdagavoncl de petroleurlrtâr'rl(s door-
schoten werden. De brandende vloeisto{ liep uit
de ketels. 't Was als bij Antwerpen, tijdens tlen
terugto(:ht, of neen, erger, '"varrt hier vk:eide het
vocht in de vlieten en dwarrelcle de verstikkende
rook over de viakte, lvaar de soldaten zich inge-
Braven hadden en op hun post blijven nloesten,
blijven in die verpeste atmosfeer, in het rijl< van
verwoesting en dood.

Sornmige gr_oepen vluchtten, met de rilling van
den dood over de leden, met den angst in den blik.
Maar wat baatte het? Slechts weinigen or:tsnap-
ten aan de genclarnren welke de rvijkenden op-
zochten en onverbiddelijk terug jciegen, in die
lrel, clesnoocls onder tredreiging met den revolver.

Zaterclagavond nu ! I)ie rvas altijd zoo vreed-
zaanr g:eweest,' in Veurne-Anrbacht, rntanneer rle
rltst van den naderenden Zondag reeds over de
riet geschuurde dorpjes en opgekuischte hoeven
lag, als het landvolk tevreden huiswaarts keerde.

En nu...En dan de Zondagmorgen,die aanbrak,1) u La Bataille de l'Yser, ,


