
Duïtsch vliegtuig door een Belgischen viieger brandend neergeschoten"

p?rs, toen ze weer naar huis mochten gaan: in-
tusschen hadden de soldaten de rvoningen van den
l<elder tot den zolder geplunderd.

Zoo ging het in menig dorp.
Den volgenden morgen oproep der mannen. De

pastoor gaat aan hun hoofd, stappend in klompen,

N'37.

het hoofd door een kalotje gedekt. Men hoopt cle

rnannen op een wagen en voert hen naar Bnpau-
me. Daar aangekomen, worden tle weerloozen
door officieren en soldaten bespot. Als voedsel
krijgen ze eer, stuk brood: ze hunnen het doopen
in een ernmer water of dit drinken in ledige kon-

DE {iROOTE OORTOG,
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tsuin ie È4eessen.

servendoozen, welke militairen hun hoonend toe-
werpen.

Dan in beestenwagens naar Cambrur {Ji
L)uitschland I

f'e Pertain werden alle mannen den l" Oktober.
in de kerk opgesloten en ze moesten daar ruirrr
veertien dagen blijven. Ook hier als in zooveel
dorpen van Vlaanderen beschuidigde men de bur-
gerij spionnage te bedrijven. De Duitschers deden
voortdurend huiszoeking naâr een geheimzinnige
telefoon, welke alleen in hun verbeelding i:estonrj.

lVe zouden eentonig worden door nog anderr.
dorpen van liet Sommegebied te noemen. Ovrr:ri
speeiden zich dezelfde tooneelen af en heerschte
de terreur.

Bovendien, we zullen later nog meer vân dit ge"
west hooren. 't \,Vas nu pas het begin der bezet-
ting en ellende.

De slag woedcle nog in alie hevigheid; dan zori
een periode van rust vcigenu doch bijzonder g'e-
schil<t om te pluirderen en de q'eerlooze bevoikinq
re tergen. {1)

Zoa zullen we ook menigmaal hooren van B:r,
paume, dat van af !g September door de Duit-
schers bezet -werd, nadat de Franschen in ee:r
hevig gevecht zich hadden moeteo terugtrekken
op Puisieux, Bucqoy, Adinier, Ticheux en Arras.

De vijand plunderde veel en zond onder meer
een g"root aantal spiegelkassen uit Bapaume ûaar
zijn eigen iand.

,. Alle levensmiddelen werden opgevorderd en
het Duitsche bestuur, door zekeren kclonei
Welsch., een officier rnet een neus ais een kraai-
srravel, een brutalen kerel, verteg'enwoordig'd, liet
voor eig'en rekening den molen van den rneier
draaien; iedere zak rneel werd voor 42 frank aan
cle bakkers geleverd, eno daar het graan niets
kostte, omdat men het rueg'g'enomen had, rnoest de
behaaide winst dus belangrijk zijn.

f)e g"endarmerie stond onder bevel van graaf
von Hartemberg, die den 4" Oktober de ontvangst
van den keizer moest regelen en de notabelen
dw'ong den bezem op te nemen, om de straten te
reinigen. De keizerlijke auto-stoet, door drie
vtrieqtuigen beschermd, reed naar de mairie.

De keizer groetiç met theatraal gebaar het
standbeeld van Faidherbe en' verwaardigde zich

1) Tooneelen nâar: (
tioa allemande. r

ais tteken ç;ut voltloenitig gr;ral vun l-larternberg
de irand te drukken"

En ttre graaf kon zich in zijn \.reugde over dir
gocdgunstigheid niet weerhouden, dit aan den
pastoor-dekerr te verle[en.

Den voigenden dag veranderde het tooneel: de
i-rrave oudc-.rling, wiens huis door militaire over-
-cten, g'enerâais, koionels, elrz., ingenomen was,
lveri uit zijn wr:onst gerukt en onder goed geleide
n'oor kslonel Welsch gebracht, die hem en den
,neire als iolgt toesulak:

rr Sedert dezen nacht geven de fonteinen geen
watrr rnesr ; <iat is een ûnmens.jhelijl<e daad je-
gens onze trc?pen. A1É binnen t\Mee uur het water
niet ierug is gevoerd, zuJt ge elk aan een kant van
iret stantjbeelcl van Faidherbe gefusilleerd wor-
den. Ge zult het recht hebtren, de zijde te kiezen,
rreLhe u het rneest bevalî ,,, voegde de kerei er in
grole scherts bii.

Gel'rkkig kon men de persrn:rehine herstellen,
rnaar de arrne lr.erhm:rn die or.er den lvaterleiding-
dienst stond, was door alle i:edreiging'en zoo ont-
steld, dat hij in een tler putten sprong" u (1)

De r-ijand legde een vliegplein bij Bapaume aa.n.
lle gervoncle Franschen die in cle stad âangetrof-
len werden, moesten naar Duitschlald, doch Ba-
paurne r.rreid weldra als eeri groot hospitaal, waar
duizencien soldaten van den keizer hun smarten
moesten verdblden en q/aar velen bezweken. De
plaats bleef bij het front liggen.

Cambrai, het oude -Karnerijk, çvas bezet sedert
26 Augustus. Er hadden toen scherlnutseiingen
plaats. De inwoners herkenden in twee g'esneuvel-
de Duitsche onder-officieren, eekeren Ofto en
Burg, die reeds 6 of ? jaar meesterg'âsten rvaren
ge\Meest in een spinnerij der stad.

Mejuffer Cagnard, de dochter van een leeraar
uit 't koiiege. hief het venstergordijn op, om te
kijken, wat er op straat gebeurde, en werd dâde-
lijk gedood door een salvo op het raam gericht.

Een.ziekenverpleegster, vân het kollege Notre-
Dame De Grace, was op rveg" naar huis, toen ze

eensklaps tusschen de twee vuren stond. De Duit-
sche officier gebood zijn mannen het schieten te
staken en riep tot de darne:

q Maar gâ toch r.iirgger voorbij, want er wordt
gevochten" ,t

L) Naar Maurice
France sous le joug

Tïriéry 1 ', Le Nord de la
allernand. n

I-a Somme soi;s 1'occupa-
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l_r'pe r;.r!) gr\ân{i:n tae{}ilrurelr L)rrils,.herl o[f ir.rrr.

Dit was (:en uit.z()ndering, rvirnt ;rl rl;rrlclijh rrror.,
sten {le inwoners een tergende overheers,.hing. ver-
duren.

Eerr I)rtitsclr genr.lzrrm Lracl cerr rvurrirrg lrirrrrr,rr
eo zei tot den l,,urger, die hern lcrr:rsl ;rankeek :

u Tu'aalf nrark boete. ,'

', \\'aar '"r'aarortt., ,,

Het gordijrr voor het \ierrstÉ:r. lrirrB sr:lrt_.el erlr.l:rl
kon een sein zijn. Zoo lvas de vertrrdelrilg..

Cambrai û'erd in zones verdeeld en r.ver warr,,..,.
ge in de verbodene strook kra'anr : dadelijk zor_r\,e..1
l.roete.

'fwee danres, ûloedet- en dor:htcr, stapten netjr.s
gekleed over de Place d'Arnres. \'oor. ctn rlrr r.ir*
ûren vÉur het stadhuis, rookte een officier zijn si-
gaar ; hij bemerkte de darnes, en \4.as in eenige
sprong'en op het plein.

n Waar gâat ge heen, mesdarnes? D vroeg hi.i.
< Een bezoek aan een kennis brengen ,i :,rnt-

woordde de oudste van beiden.

" Zoo wandelt rnen in tie week niet. ),

Hij riep een soldaât en zei hem, twee ltezerns
te halerr. De dames moesten nu c1e plaats vegen.

" Dat. zal u leeren hoe ge huiswerk rnr)et ver-
richten ! r spotte de konrmandant. (1)

Zieda'ar eenige staaltjes van al het getreiter
Zoo begon voor Karnerijk de lange bezetting,

wâarvan rve rneer zullen houfel), walll deze st:rtl
werd ook een punt achter het front, een soldaten-
liamp, een reusachtig lazaret, een ffeweldig clepol,.
i)e bevolking kreeg er een lr:rrd lot. Niets bleel
lr;r:rr gcspaard.

trin-in àe omgeving, op rli: tlorpenr lvits lret zuo
rrrogelijk nog'erger.

Saint-puentin !Nog eerr ge'"vichtig punt,een sta(l
v:rn.15.(Xl() inrvoners, die rnoest ondergaan in de-
zen alles verwoesterrrlen oorlog. \/an :rf in Au-
Iustrls reetls vestigde. zich hier een belangrijkc
sta[. Alur de. statl legde men een boete van 3
rrrillioen t)p welke d;rn toclr tot I l/2 millioen werr.l
,.erminder'<l, nta?rr v(x)r de zitogenaarnde kwijtge-
scholden sorrr roofde de bezetter de weefsels uit de
i abrieken .

I)en t?" Septenrbel ffl1.{ st-'heen het of r]e staci
lrevrijtl zou ,lvordeû. l, ransche vliegers rvierpen
lrriefjes met het hieuls der Mzrrne. Een divisie
l<;lvalerie nret gescLrut naderde tot op 2 kilometer
r:n liet de spoorlijn bij tlohain springen.

Er waren juist niet I'eel l)uitsche troepen te
S:rint-Quentin. L)e officieren lieten hun koffers op
w:tg'ens laden en de soldaten stonilen bepakt om
tr'vertrekken.

\,\,'elk een onlroe:rine' bij cle bevolking ! Maar
rleze hoop wercl door diepe teleurstelling gevolgd.

De Duitschers liregen versterking en behielàen
de stad, welke zij nu met schansen en barrikaden
teg'en een nieuwt verrassing l_reschermden.

ln tal van dorpen werden cle weerbare marnen
weggevoerd. 'l-e 'l'ergnier, \/ouë|., Condren, lieterr
cle Duitsche o.r'erheden .-rlle spoorrvegbedienden,
zelfs de gepensionneerde, in gevangenschap \roe-
ren. Ze I'reesderi dut deze de spoorwegen zouden
silbOteerell.

Ooli t'oor S:iin1-Qrrt-nlin hral< r',,' .,"r, r,reeselijke
r ijtl ;ran.

Ilen 2{}" September bonrhardeerdr:n clt: D;lt-
sr,herrs de stacl ;\lbert ,lrekend r:rrr haar verguld
lfirriabeeld r.rp den toren rler. kerk, en onr .b rlui_
zenden bede'i-:rartg-zlngers, die hier elk jaar . \r,t:-.,
l)arne cle Brebiêr'es , ku'amen veleeren.

(Jrn hllf vijl rlien nriddag van 2fl Seoternber, bi.-
Jtru lrr't t,errshlaps Hraltatelr tc regenen. Na een
lit:rnb:rrdcnrt.ll \,iirr ruiln f u,ee uur, kwârn t:r
eenige kalnrte. De ntaire besloot toen de plaats te
ilten ontruinren. ()p vele pleklren u.oedde brand.

l)e Duitsclrers vernielclen cltr s1a6 stelselmatig.
Het s*r1huis, di: pastorij, liet groot hotel cler pel-
grims, u Altri Notre l)ame ,, alle l'ruizen der Pla-
lr d'Arrnes, die der rue Gambetta, rverden geheel
vernield. Fiabriekerr, sr:holerr ging.en in vlamnren
(}p.

De basiliel< zelf trleef gegpaarrl, nraar het beeld
op Cen toren rvas vootover gebogen en het scheeri
of de Heilige -N{aagd zelve toch noe zegenend
ha:ir handen uitstrekte over de geteisterde stede,
welke rrrr een'ge'lvichtig punt viln het front n,orderr
z{)u.

'\.{/at lerrler lag Atret:ht, dat we bijzonder in.het
oog zullen rnoeterr houdcn, wzrnt het rvorcll heel
dikwijls samen met Ieperen genoemd, en ook
daar hebben de Duitschers voortdurend getracht
door te breken. In het l" deel vertelden we reeds
hoe de vijand de plaats had bezet, ft1aar ze vooral
door patroeljes liet bezoeken.

1) Maurice Thiéry' u Le
sous le joug allemand. n

Nord de la France
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Oude abdij te N{cessen.

Den 18o September echter beleelden de inwo-
ners de groote vreugde weer eigen troepen te mo-
gen ontvangen en zij deden het natuurlijk op de
meest hartelijke wijze.

Weldra hoorde men het kanon. De bewoners
meenden dat de Franschen nu voor goed den vij-
and verjoegen, maar weldra bleek het dat er onr
Arras een verwoede slag gelever.d zou worden.

De uiterste vleugels aan beide legers marcheer-
deo Noordelijk, trachtend elkander te orptrekken.
De Duitschers meenden Arras te kunnen verove-
ren, om dan de Franschen in den rug aan te val-
len.

Drie legerkorpsen zonden ze op de stad af.
De Fransche staf gebood onnriddellijk een

divisie van voor Reims weg te nemen om het be-
dreigde punt te verdedigen. 't \À/as een gefor-
ceerde tocht per spoorweg', autobus en met nach-
telijke marschen.

Den 27ù September, 's avonds, kampeerde de
divisie dan toch in de groote vlakte van Artois, te
midden der beetwortelvelden.

De oversten deelden aan d,eze troepen mede,
wat zij van hen verwachten : tot elken prijs de
Duitschers tegen- te houden tot het gros der ver-
sterkingen aanrukken kon.

De drie vijanilelijke legerkorpsen naderden
door een gordijn van vuur beschermd, want hun
artillerie overstroomde de vlakte met een waren
vloed van allerlei projektielen. Deze vielen zond,er
ophouden, veegden de hoogten, kloven de wegen
open, zetten hoeven en gehuchten in brand.

De Franschen stormden toch ten aanval.De slag
duurde I dagen. De infanterie had er daarvan drie
noodig om de beschoten vlakte over te trekken.
Dan in een nachtelijken aanval wierp zij zich met
de bajonet op de tegenpartij, wier voorhoede wan-
l(elde en ten slotte de dorpen Mercatel en Neu-
yille.Vitasse prijs eaf.

Den !! Oktober werd rond deze plâatsjes de
r,vorsteling nog geweldiger hernomen. De eene
bajonetaanval volgde op den andere. Ze begonnen
in de straten en werden man tegen rnan in de tui-
nen, de boomgaarden tot in de woningen voortg'e-
zet. Een Fransch regiment ten Oosten van het
clorp moest wijken, al deed het zulks, het terrein
voet voor voet verdedigend, De verdedigers van
Neuville-Vitasse kwamen daardoor op hun rech-
terflank bloot, maar konden in goede orde terug=
trekken.

Den 4" Oktober waren de versterkingen er. I{et
doel was bereikt. De Duitsche rechtervleugel vond
teg'enover zich een onverbreekbaren muur en
moest hier het plan van een omtrekkende bewe-
ging opgeven. Toch kon de vijand belangrijke
hoogten bezetten, die de stad beheerschten. Hij
stelde batterijen op te Mercatel, Beaurains, Til-
loy, Neuville-Vitasse. Fampoux, Targette, Neu-
ville-Saint-Vaast, en aldus kon Arras van het
Noorden, het Oosten en het Zuid,en beschoten
worden.

Den go Oktober begon het bombardement. Om
half tien vielen de eerste g'ranaten. De bevolking
dook in de kelders. Brandbommen verrichtten in
talrijke wijken hun noodlottig werk.

Reeds dien eersten avond, toen er eenige stilte
neerdaalde, gingen veel inrvoners heen. Een trie-
stige stoet trok door de Porte-Baudimont,

Den ?" Oktober zette de vijand zijn beschieting
niet minder hevig voort. Tegen den avond brand-
cle'het stadhuis. In den nacht duurde de uittocht
voort. Ook alle bakkers, op een na, vluchtten,
zoodat er voor de overblijvenden g'een brood was,

Den gn en 10" zwegen de kanonnen.
Maar het uitzicht van Arras was reeds geheel

veranderd. Tusschen de ruïnen lagen de lijken van
soldaten en burgers alsmede paardenkadavers.
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Het door het vuur gespaarde Kruisbeeld in de
Kerk van Meessen.

Veel lichamen verkeerden reeds in staat van ont-
binding.

Op de brug van Ronville bij het station bedektc
een zeil drie doode vrouwen, door een bom in hun
vlucht getroffen. Men begroef al die lijken ter
plaatse. Veel huizen waren als open gescheurd en
andere geheel ingestort. Bij het station lagen
hooge hoopen puin. Gansche straten vertoonden
slechts zwartgeblakerde, waggelende riruren
nreer.

Gerust gesteld door de twee dagen stilte, kecr-
r'len veel inwoners terug. Maar ze werden teleui--
gesteld in hun hoop, dat het bombardement ge-
cindigd rvas. Al het gebeurde scheen pas een voor-
proefje.

De loopgraven lagen immers slechts 1500 meter
van c1e stad, en de linie vcrandcrde hier in vier jaar
tijd al heel rveinig.

De nacht van 14 Oktober rvâs weer zeer bervo-
gen. De vijand decd bij Achicourt een aanval en
de kogcls flol.en tot in de straten der stacl. Uit (lc
oLngeving vluchtten veel burgers heru'aarts'

Maar voorloopig was de tegenstander clan toch
vclhinderd in zijn or.nsingelingspogingen cn al-
clus rver<l Arras een punt van het front, cloch dat
hct lot v:rn Iepercn zou or.rderS;aan. Viel het den
vijanri nict in hanclen, deze wreekte zich door het
te vernielen, te vcrkruimelen onder zijn zwaar gc-
schut.

En nu liomen wc, de linie volgcnd, langs La
Basséc â;:l11 onzc g'rcns.

Daar ligt ,4rmentières. Maarschalk French had
er den 18n zijn 'rvaarnerningspost. De Duitschers
beschotEn de stad.

n De menschên schenen gek van woede of
schrik > schreof hij, u Vrouwen liepen schreeu-
lvend heen en weer met kinderen in hun armen'

Dicht bii mijn waarnemïngspost zag ik een

oriester uii de- kerk snellen in zrltaargewaad ; in
àe handen hleld hij de gewijde vaten en ir.r de pa-
niek sleurde hij een groot deel zijner geloovigen
mee, D

De stad werd zwaar beschadigd en onder de

burgerlijke bevolking vielen tal van slachtoffers'
Van Armentières liep de linie naar Meessen, een

oud vlek, waar het bekende gestieht van. wees-
meisies der staatsambtenaren was. De kindcren
werden naar Frankrijk gevoerd, toen deze plaats
ook in het oorlogsgeweld geraakte.

En zoo komen we te leperen, waalwe op I
Oktober getuige waren van den intocht en het
kortstondig verblijf der Duitschers.

We wetén ook, hoe er een geallieerd offensief
mislukte en de vijand trachtte bij Ieperen door te
breken.

Terwijl onze Belgen aan den lJzer alles inspan-
den om den weg naar Frankrijk',af te sluiten,
woedde ook rond Ieperen een verwoede strijd.

Den 21o, had er te Iepèren een bijeenkomst
plaats tu'sichen French, Haig, Rawlinson, de Mi-
iry en Bidon, (beide laatsten Fransche aanvoer-
ders), de Mitry van kavalerie en Bidon van een
divisie territorialen. Er werd besloten, dat de
Franschen onmiddeltijk de stad zouden ontrui-
men, daâr French noodlottige gevolgen verwacht-
te van een gemengd kommando.

In den nicht kwamen twee bataljons der divisie
Lahore per autobus naar Wulverg'em, en zii vter.
den tot steun der ruiterij onder Allenby gesteld.

De stand, in den morgen van den 2Lo, was : op
het uiterste links, noord-oost van leperen, divi'
sies van Bidon's Territorialen en esliadroris van de
Mitry's kavalerie; dan de Engelsche 1o divisie'
tusschen Bixschoote ên Langemarck; dan de 2'
divisie, reikende tot dicht bij Zonnebeke, met
Byng's 3" kavalerie-divïsie rechts io achter-steun;
dan Lawfordls T2" brigade van de ?" divisie, ge-
volgd cloor.'Watt's 21" brigade' juist west van
Becelaere, en Ruggles-Brise's 20" brigade gost
van Gheluvelt-Kri.risstraten, naâr Zandvoorde
toe. Dan in front van Meessen liwam Allenby's
l<avalerie-korps, dat vruchteloos getracht had de
bruggen van de Leie te bereiken ; daarachter volg-
de dan de linie van het g" korps, tien mijlen lang,
door Armentières.

f)en 21D deden de Duitschers hun hoofdaanval
op den uitsprong tusscheri Zonnebeke en Becelàe-
re. De Fransche territorialen waren uit het Vrii-
bosch (rvoud van Houthulst) gertreven en de
bondgenooten weken op een linie Bixschoote,
I-anscmarck^ St-Juliens, Zonnebeke.

Tegenovcr hun hadclen ze dc vier nicuu'e Duit-
sche korpsen, het 2" korps, het lg" korps. ten
minste twee reserveJcorpsen,ecn zeker getal Land
rvehr-divisies, en vilf of zes l<avalerie-divisies. --in alles, niet minder dan een half millioen man.
Wat meer is. rnen had nieuws van nog andere
viianclcliike tcorpsen opkomende uit het zuiden.

Generaal French's eerste werk utas de zalien te
klaren in leperen, dat overbevolkt was met Fran*
sche territorialen, en hij beeliste clat ze op den
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stond nog zoqdgn oprukken, als dekking \;oor de
flank van 94g1. 1u korps. Dien zelf<len clag had
hij generaal Joffr:e gesproken, clie hem gezeirl ha<!
lret (Jo firansche korps naar leperetr te zûllcn zen-
clen, dat d'Urbal.'s nicuwe iorn-ringen haastig
samengetrokl<en r.r.'er:den, en rl:rt hij rru voorne_
Ineos was den slag zelve aan te gaan. Dr: beloofdr:
hulp, rrochtans, lcon niet iiankoàen vddr deri 2+"]
en zoo rnoest vonr'drie rlagen de huidige linie ha:rr
eevaarlijk en uifge5lt.kt front behouelen.

Iln de Duitst:trers beqkten nu maar.
l)en 23" trok de vijand samen teg.en rlc iJ" hr.i-

gade a:in Haig's linkerhand, in ,t gebuur.te varr
I-angenrarck. I)c nieulvt: f)u.iischr: tr-oeperr, waar-
van er velerr eul<el frvce rrrazindeir oefeniirg geclaan
lradder, sprongen razeud irr de Enge{rche' loop-
grach,ten, met ongelooflijken moed èn beslissing.
Het .Engelsch gesr-hut deed ze ten gronde rollen,
nieuwe kwamen op en inrmer voorf , iotdat de men_
s,:helijke kracht op breekpunt geraakte. Het aan-
vallend korps verloor dien dag jlt,>lo van zilt
nranschapperr, en rond Langemarr[ lagen er v!if-
tienhonderd rioode Duitscheis.

Met den avorrd viel er eene welgekonrene ver-
andering in. Generaal Lefebvre's 1Ëu divisie en rJ"
17" {ivisic varr het ll€ liransche korps rvaren daar.
on-r het front over te nemen van de l" Engelsche di-
visie, die dus in staat was zuidr,r,aarts i-e trekken
en de hardbeproefde ?u divisie ts verv;rng'en op
het noordereinde van haar front. hij Zonnebeke.

I)en 24'klvam het go Fransr:he horps hulp bie-
rlen. Het warerr rreteranen van Sezanne en Reims.
In een onweerstaanbaren ;ranval. een slachtin.q.
rnet de baionel.; wonnen zii grorrd tus-schen Zonne-
heke en Poelkapelle. Gedur:ig loste rnen troeperr
af, om ze èenige rust te schenken.

< I)e studenteu ,,. de jonge Duitsr'lreÉs, die zoo
geesrdriftig,vrijwillig ten strijdc rvarerr getrokkerr,
le'den hier zware verliezen.

Zoo werd hert Zondag 25 Oktober. Iierr week
reeds schommelde de slag heen err weer, err het
scheen, dat d<: viiand ook uitgeput was. Her-
haalclelijk brak hij door de Engelsche linie, maal
eens doorgebroken, was ziine kraeht ook g.ebro:
ken. We zouden het toeschrijven aan de onerva,
renheid van troepen zonder ondervinding, warc
't niet dat hetzelfde gebeurde met de beroemde lijf-
wacht. Dat schijnt te rvijzen op een gebrekkig ie-
gimentaal leiderschap, en daarvoor hadden de
verbondenen reden om dankbaar te zijn.

Bij nachte onderg'ing de lee brigarle eenèn g.roo-
ten omsingelenden a:rnval op den uitsprong tt.
Kruiseik, noord-oost van Zaridvoorde. De [)uit-
schers braken door, maar de invallers werden q.e-
stremd en verloren twee honderd man.

Het 2e Scots Guards, dat hier in cle loopgrach-
ten lùas, sprong uit en de a:rnval was afgeweercl.
Tn volle geweld kr,vam cle viiand weer op, iuist
met de aânbrekende natte en mistige lrorgen-
klaarte. en' de Scots Guards vielen terug, nret
schrikkelijke verliezen. Binst geheel clen morgen
raasde de slaq voort roncl Kruiseik, eene uiterst
qevaarlijke plaats, want ware de uitsprong ver-
trroken. de viiand zou de Zandvoorde-hoogte be-
zet hebben. De toestand werd gered. juist na den
middag. door eenen tegenaanval van de Tr kava-
lerio.brigade, die in de loopgrachten was te Tand-

loorrle" Ze dreef den viiand weg naar het ge-
hucht Amerika, op den steenweg van Becelare
rraar \\,'ervik,
. lin zoo ging het nu op alle punten. Achteruit...
u.eer vooruil.... en alleen de doocl was de rvinner.

Iirerrch zelf sloot in zijn verslag de r:erste epi-
sode varr den strijd bij Ieperen op den avond \';rn
2lï Oktober al.

Heel clien rracht w:rs Generaal Capper bezig
zijnt' brigaden tc t:ffenen: Dat rverk eindigde den
ïJ7" lc.rr rru liep het Engelsche frout in dezer voege :

op het linker uiterste, benoorrlen Bixschoote tot
Zorrnebeke, cle 17e en 180 divisie van het gu Fran-
sr:he korps ; van Zonneheke oostwaarts tot Reu-
tel,cle ?o divisic; van Reutel tot Gheluvelt-Kruis-
straten, de 1" divisie; vzrn daar tot oost van Zand-
voord€, de 7" divisie ; varr hier tot Klein-Zillebeke,
B-vng's $b kavalerie; r'an Klein-Zillebeke tot oost
van Mee-sserr, Allenbyrs kavalerie korps; en be-
zrriden dat, Pulteley's ll€ korps

Dienzelfden avond kr,vam Sir Jotrn French op
lret Hooge Sir f)ouglas Haig vinden onr samen
den toestand te bespreken

Dt' ?o rjivisie harl eene rrraand lang gerlurig g"-
r eisd err gevochten en ook vreeselijke verliczen on-
rler€aaan. Gevolgentliik werd ef beslist dat Sir
lfenrv Rawlinson naar Engelancl zorl reizen o!î
rle 8o clivisie in wapenschouw te oemenr die gemo-
biliseerd ge\\,orden r,uas onder Gener:ral-rnajoor
tr. .f . Davies: en dat de ?" divisie' rnet cle 3" kava-
lerie-divisie ann het 'lô l<orps zou toegevoegd wor-
tlen.

Den 28o \\,as' cr :rlleen rv:rt ;rrtilleries'eschut. Er
heerschte dus, r.+:rgelel<en met de vorige dagen.
stilte, tnaar stilte die een nieuwen orka;rn voor-
:r[qing. zo()als wc later zullen beschrijven.

.{lle regimerrten onrlerscheidden zich. Zo<-t
schreeI een aanvoertler r';rrr Roval Scots fusi'tiers.
lrii Hooge:

" De Duitschers kwamerr stornrend aan, en rn'el-
dra bleek onze stand onhotrdbaar ; rve rt'erden dus
bevolen achteruit tc trekl<en. Ik tr:achtte per tele-
foon kolonel Baird Smith te verlvittigen, nraar clr.

draad rvas losgesehoten door shrapnells. Darr
zond ik tu'ee boodschappers, naar de zendinl
l<warn niet terecht: de matrnen ziin dood of ge-
l<wetst. ï{olonel Raircl Smith 

- 
harclnekkige sol-

<laat als hii was - 
besloot met reden st?rnd l(.

houden err de Rov:rl Scots Fusiliers vochten el)
i\r()chterl rnaar irnmer voort, totdât de viianclen let-
tcrlijk de loopgrachten overstroomden en erin
zrvermclen. l);rl r.v:rs ongehoord heldhaftie. Reeld
het. u in ; dzrar'u'as g'een spraal< van <handcn op!,'
o[ icts van die soort ; hel uras een kar"np op leven
en doocl" Wal kunt ge nreer? C)ok kwa.m een
Duitsche q'errerazrl nadien kolonel Bairrl Snrith gc-
Iukwenschcn'onr dien heldenrnosl en zeg{en d:rl
hii 't niet verstond hoe de marrschappen het zoo
lang herdden kunnen rrithouden.

u (ie rnoogt waarliik fier ziin tot zulk een regi-
nrenl te behooren, en ik bt-n uitermate fier u in
rniinc lrrigade 1c hebbcn r. verklaarde generaal
\\latts. (l)

Generaal Mzrussv varr lrr'1 f)" Fr:rnschc korps

1) tlit een adres van Generaal Wâtts. hevelvot'r-
,ler van de 21' hrigade
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Kogge, die de overstrooming van den lTzer leid<le.

rvas bi1 Klein-Zillebeke zoo in gevaar, dat hi1
dreigde overrompeld te worden. F{ij verzon een
zonderlinge hulp en 1'roeg aan den korporaal
die 't bevel voerde over zijn persoonlijk geleide,
i"ileren weerbaren lxan op te roepen.

u De korpor;ral stormde 't g'ervest af., riep op
elk dien hij tegenkwzrm, koks in de keukens,trans-
port-solda1.en, houtsplijters en. waterclragers,
trômnelcle zaôwat tweehonderd vijftig man bij-
een, van alle rvapen, of liever zonder wapens en
deed ze oprukken'voor den generaal.

De grond was belemmerd door hagen, door lan-
ge wijds-en-zijds-loopende reek-sen kopwilgen.
tloor smalle waterJeidingen en breedere grachten
'- karal<tertrekken van 't Vlaamsche landschap.

die den grond uiterst ongemakkelijk maken
voor troepenbervegingen. vooral voor kavalerie.
De vijf en zestig man van het geleide werden te
l'oet gesteld, en de kurassiers, met hunne blin,
kenCe helmen en hangende manen, hunne stalen
borstplaten, hunne kavalerie-botten en sabels,
waren g'ereed om deel te nemen in eenen bajonet-

,.,1îilrî,i]r 
er: eigenlijk seene baionetten in te

Het geleek zoo wel aan Eruce's wapenfeit te
Bannockburn, of aan den stormloop van Sir John
Moore's ambulance-mannen in den aftocht naar
Corunna. I)e vermetelheid slaagde en [rloussy
hield stand.

Zoo moes{. rnen daar strijden, kompagnies te-
gen batalions, bataljons tegen regimenten.En dat
alles bleek ten slotte nog' maar de voorbereiding
tot een veel vreeseliikere worsteling.

Gekwetsten stroomden Ieperen binnen. Met het
zinken van den avond bractit men ze binnen.

tiesar Geaelle'nezocht er velen en schonk hun den
iaatsten troost.

a Binnen hing de warmte, de ethergeur en de
stilte over de beddenrijen D zoo schreef hij in zijn
prachtig werk < De dood van leper. ,

,, De dekens waren nieurv eû net, de lakens wit
en op olk oûrkussen lag een hoofd, elk met het
liiden er op in verschillende trekken: meestal met
dien diepernstigen, gelaten en roerencien ernst,
dien het lijden vertoont op een mannenwezen, dai
reeds de helft van 't leven heeft doorgemaakt.
Slechts een \il/âs er , die nu en dan, daar de slaap
hardnekkig wegbieef en het lijden hem te machtig
r.verd, een diepen zucht uitstiet van smertelijke
verveling':

r Ah, les bandits, les bandits ! "Hij was Breton, vader van vier kinderen en in
den vroegen rnorg'en had men hem tot halverwege
zijn bii, het been afgezet.

Deze mannen rvaren Fransche territorialen uit
de bezetting van Bretagne. In de eerste haast en
om den overrompelenden opmarsch der Duitschers
te stuiten, had men ze bij dagenlange marschen
alhier opgestuurd, 'en zij waren 't die den eersten
schok van 't onzaglijk leger hadden ontvang'en,
daar zij den overweldigen v.loed hadclen stop ge-
zet, maar ze hadden 't zoo schrikkelijk duur be-
taald. (We hebben hen bii Roeselare ontmoet).

Eerst den onbeschrijflijken last van zooveel
dagen en zooveel nachten g'aans, half gevoed,
nooit uitgerust.

u Neen, eerweerde. dat uras geen werk meer
vcor ons D, zoo sprak me een gekwetste toe.

" Als men veertig jaar oud is en vrouw en kinde-
ren heeft, wil men wel een honderd kilometers
ver loopen. God, 't is voor nt Vaderland. een
Franschman is mager, maar taai, vermoeidheid
herstelt bij hem Éaauw; rnaar om zich te gaan la-
ten armen en beenen afschieten of vermoorden
iijk een hond, daartoe behoeft men 't jonge vuur
van ziin twintig jaar. Beziet die ma-nnen daar, dat
zijn allemaal huisvaderç lijk ik. De bajonet en de
loopgraaf, en het hellevuur van bommen en gra-
naten, en te zien zijn landgenooten en vrienden
vallen nevens u, neen, dat is voor ons niet meer,
en rnijnheer, ge maakt er u geen gedacht van,
't is gruu'elijk, men kan dat niet vertellen, neer,
neen. rnen kan dat niet vertellen. >

Hij zweeg een oogenblik en bleef met ziin oo-
sen toe" want zijn gemoed kwam weer vol her-'
innerins. en in zijn geest staarde hij terug op at
het a,fgriiselijl<e dat hii had zien gebeuren ginder.

Ze hadden allen zulke oogenblikken, de ge-
kwetsten \Maarop ze al met eens stilvielen en al-c
't ware met hun geest afwezig rverden, wanneer
ze v.rilden besinnen te vertellen wat ze al schrikke-
tiiks gezien hadden.

Dan sprali hii weer verder:
. Daar ginder weet er een meer van. hi! is go

pakt reweest van die schurken, ze hebhen hem
ongesloten in een smerig kot, en op hem geschopt
liik op een dier.r

De man, dien hii bedoelt, ligt in een hoek van
t1e ziekenzaal; wii bezien hem en hij lacht als een
l<lein kind, dat blijde is, omdat er van hem ge.
sproken is.

Hii is een boomveller uit Bretagne, ilie nooit
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(ievechten om Nieulgpoort. Beigische voorpostenlinie verscholen achter een muur.

veel anders heeft gezien clan zijn dorp, zijn bijl
cn zijn boomen. Welliclrt rvcct hij niet r,vaar hij
is en zal lrij 't nooit wetcn. I{ij is hierheen geko-
men! met den haat voor den vijand in zijn hert,
gereed om hem aan 't lijf te gaan, waar hij hem
in 't gemoet zou komen.

Maar ze hebben hem geboeid en gekneveld lijk
een os en ze zouden hem den doodsklop gegeven
hebben, nlaar ze hadden geen tijd er toe, ze moe-
sten vluchten. De arme man was niet gekwetst,
rnaar dood van uitputting en mishandeling was
l.rij gevonden, gevallen in lret hok waar men hem
opgesloten hari, cn waar de Duitschers, schielijk
op cle vluchl geclreven, hcm hadden moeten laten
ïiggen.Hij wzrs opgenomen en naar hier gebracht.
I{ij rvas blijven slapen rlrie dasen lang. Toen'hij
ontrviek, rvas hij zijn verstand verloren.

l\Ien hrrcl clen tijd nog rriet q'chacl om den dicnst
der roode-kruisr.r'agens behoorlijk in te richten, en
cle arnre gervonden werdcn binnengebracht orr
rrlles, d;rt nren eerst oncler cle hand hacl, om ze in
tlc stad 1-t: r:oerelr : stortewagens, stootkarren,
kamions, ailes werd aangeslagen, met stroo bo-
vloerd, en daar lagen ze op, als dood, voorloopig
op het slagveld verbonden, bloedend, beslijkt en
gebrol<en van gruw en vermdeienis. Zoo werden
ze \':r1 't bloedig stroo opgetild op berries en neer-
geleid binnen de poort of gcbracht in de zalen.

Zc lilocgen bij elken stuik of stoot en schourv-
tlcrr rondom hcn nrct wijcl opcngcspalkte oogen.

Iloven ailes hing, clringcnd irr de maag, clc
gruwclijke gcur, clien meu niet nreer los geraakt,
:rls nrcn hcm eenmaal opgenornen heeft, de walge-
liihc stanl< r'an bedorven menschenbloed.

God ! Wat een ellentle ! Wat een akelig vertoog
r:n hoc d:rt aanvatten ? Waar beginnen ? Geen tijd
hicr voor gevoeligheid: geen oogenblik tijd om
z.ijn hert te laten breken over zoo'n jammerlijk
a:rnschouwen. Met de veerdigste voorziehtighcirl.
en cle liefderijkste zorg, oncler 't spreken van zoete
r\roorden als moeders dat doen tot hun kleine zieke

l<inders, werden door de zusters die groote ar:mc
lijders de zr,vaar beslijkte schôenen uitgestroopt,
\ioor zoo \ter ze er nog' aan lradden.

Orn hurr lvonden niet te laten smerten, sncetl
men om hun lijf <Ie kleederen door, trok hun
versching, losgesprongen, toeg'efutseld met koor-
verschoonde bedden.

Een bed. dat hadden ze sinds weken niet meer
beslapen. Schoenen en kousen en kleeren, waren
om hun leden vc.rgroeid en versteven door regen
en slijk, door wekenlang gemis aar' zorg en ver-
versching, losgesprongen, toegefulseld met koor-
rlen en spellen, doorschoten, bemorst, gescheurcl.D

Cesar Gezcllc beschrijft claar twee Engelschen,
clie door een kogel in de hersenen getroffen en
dan geopereerd rvaren. Ze lagen te u'oelcn. Een
trqk het verband van zijn hoofd. c't Griezelde door
het merg van rnijn heenderen te zien, hoe het dorr-
kere bloed over zijn slapen door de doeken zim-
percle, en uitzetl.e als een olievlek in den put van
het hoofdeinde. I)an viel hij weer stil, maar zutl<e
zu'eetclruppels als er nu op zijn bronzcn gezicht
Itn'anrcn porclcn, hetr il; in rrrijtr levcn niet gezien,

I)cn volgencJen morgen rvas dat bed een geirn-
cle l:loedplas cu r1e gcopcrcerde lag er naast op
een berrie. P:rs hrrtl hij clcn g'ccst geij-evcu. I-Iij
had het verband verdcr :rfgcrukl, de r,vakers opge-
tild als kleine kinderen en de doeken als met het
gervclcl van een gewonden stier brullend om zich
heen geslingerd.I-Iij was uitgebloed cn gestorven,
rraar in lvat afgrijselijken toestand. >

Gezelle beschrijft den doode :

u Zijn schoon zwart haar w:rs lekend nat in
hloed en zwcet om zijn gekwetsten schedel ge-
plakt; de groote zweetdruppels van verledcn
nar:ht waren nog gezwollen en perelden wit als
'vas, op zijn bronzen gelaat. De hoogroode ge-
laatskleur was verdwenen en had plaats gemalrl<i.
voor de matte lijkverw; zijn oosen stonden toc.
zijn nrond nog geperst, tot dien trek van razentlt:
moetlwillige clolhei<1, waarnrede hij gisteren zitn
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armelt tegen den muur bonsde, en uit zijn gespan-
nen lippen was, twee, drie voeten ver over der-t

vloer én dikke stroom gevloeid vzrn rood-rvit
schuim en bloed. En hij was, zoo 't scheen' vroe-
ger, de zachtmoedigste jongen ter wereld'

Men overdekte het afzichtelijk vertooS' met ecn

<1oek, en hij ook rverd weggevoerd. >

Weggevoerd... O, zoovelen droeg men uit, otr.t

ze in Iepers grond ter eeuwige ruste te ieggen.'.
Uit allerlei gestichten traden korte lijkstoeten
n:rar buiten. Fn ginds te lande kon men de man-
ncn geen stoét en geen dienst schenken: een g'e-

bed en de aarde nam het overblijfsel op van hen,
die even te voren nog prijkten in hun kracht en

gezondheid.
Hiervoren gaven we een bcschrijving van de

l;rijgslrerveging nrrrd Ieperen, de opsomrning van
rlc feiten,'maar de volg-ende lteschouwing was
noodig om clen aard van dien ,strijcl voor te stel-
len.

En clart ;rl1es was pas een begin.

\III.
TIET WATER.

\,Ve lratltlerr tlititt' cctt liijl<je irr <lt' ltr,tpil :rlt r r'. :trr
Iclrercn. Wc l<uttnen die tooneelc:n evert goed toc-
pâssen op plaatsen achter den lJzer, op Veurne,
De Panne, op Duinkerke, Calais. Ook van Vlaan-
dcrens riviertje stroomde onoplroudelijk de vloed
van gewonden, en steeds maar verder.'., Duin-
kerke 1:rg overvol,âl h:rd men't oorspronkelijk aan-
tal bedden meer dan verdriedubbeld. De treinen
voerden patiënten naar elders, vaÉlrtuigen scheep-
ten ze in voor Engeland.

We he.bben den slag aart den llzcr besr:hrevcn
tot op l\4aandag 26 Oktobcr en gezien d:rt de toe-
stand toen zeer kritiek r,vas.

LIit de rvorsteling bij Iept:ren blijl<t het ons cl,ti-
tlelijk, dat ons uitgeput legertje vooreerst op g"eerl

versterking hopen kon.

. I{et Groot-hoofdkr,vartier zàg naar een ander
rccimicidel uit en riep het water ter hulp.

FIet Iizergebied was doorsneclen van kanalen
l'lieten en siooten. Het bezat een gansch stelsel
van lvateringen, zooals nen dat noemde, en waar-
door het voor overstrooming bchoed bleef. Dic
k:Lnalen voerden het overtollige \Mater naar de zee
en lieterr dit afvloeien door sluizen bij ebbe. Maar
zoo kon men ôok bij vloed het orngekeerde doen
en water uit de zee in het land brengen.

Dit nu was het plan van onze legerieiding.
Laten lve zeggen, dat de Engelschen het reeds
op 15 Oktober voorstelden. Volgens het werk van
(lrokaert, weigerde de Koning toen reeds er op
in te gaern, dairr een overstroorning het Duitsche
leger geblokkecrd zou hebben, en dit vervolgens al
zijn kracht naar Ieperen kon overbreng'en, waar
cle druk reecls zoo hevig rvas.

Hoe het ook zij, nu op 25 Oktober bleek er wel
geen ander micldel meer om den benarclen toc]-
sland 1e redden.

N{en stond echter voor dezc moeilijliheid, clat
rnen ailecn lret cioor den vijand bezette gebiecl
orrcler lvater zetten en het terrein dcr Belgen
clrooe.houden moest. Tusschen beide gewesten lag
ecn barrikzrde, de spoorweg' Nieuwpoort-Diks-
rrruide op een dijk.

X{en zou dus zeer oordeelkundig te rn'erk diencn
t(r gaan. Rechter Teys had aan generaa! \\/iclr.-
rrrans, zijn gast te Veurne, ccn oud stuk vertoorrcl,
een dokument uit dcn Franschen tiici, rvaaruit
bleek, dat men toen Nieuwpoort verclecligd hacl
nrel het water.

Och, dit was thans van weinig r:.':rarde. De vii-
and belegerde op dit oogenblili nir:t een st:rcljc,clor.h
een gansch g'ewest, dat hij rr:erds gcdceltelijli in
ziin macht had. Hij bedreigclc zelfs Ramshapcllc,
I'crvijse, Kaasl<erke en Dil<srnuide.

Ols legerbestuur moest de hulp- inroepen vnn
ecn man. die heel clit kanaalstelsel door en tloor
liencle en cle l<cus viel op den toeziener der Noord-
nratering' van \reurne, Karel Kogge, een eenvou-
tlin ambtenaar, doch clie meer dan dertig jaar lang;
nret zijn arbeid vertrouwd was geword'êrr.
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rJp Zondag, 25 Oktober werd hij op het stari-

huis ontboden, waar kommandant Nuytens henr
:needeekle wat men van hem verlangde.

tiogge outrvierp dadelijk een pian. FIij zou door
rle verlaten van de sluizen trij Nieuwpoort he1 wa-
ler in de Noordvaart en zoo in derr Grooten Bever-
r.lijk l;rcngen. l,{a:rr ginds bij de sluizen zolr nlerl
niet gerust kunnen werken want c1e f)uitschers
z:lton aan c]cn overkant.

IJe ll'ranschr:n hadclen imrners lrun offensief op
[)osterrde moeten ]aten varen. 7,e waren in te ge-
ling aarrtal olr met sukses ecn latrv:tl op \,Vcsten-
rlc te wagr-,u

Dezen Zondagg noesten 'het 1620 el 151,, zelfs
lret brLrggr:hoofcl van l-ombardzijde rlpg'even^

En in den nacl.rt van 2g op 26 haalde men allr:
troepen na-ar de W"estzijde van den lJzer. Slechts
t,en mitrailleurpost lrleef rien toeg.ang fot de brug.*
rg en verdedigen.

f)aa.r was het dus niet nrogeliik nru de onder-
u al erzel l-ing tc regelen.

I{ogge lcende echter een ancler nriddel, NIen zorr
rlan met de verlaten van 't Oud-Veurne-Sas wer-
Iten, het lvâtef in de Arkevaarf en vervolg;ens irr
tle Noorrlvir;rrl err (irooten Bevt'rclijl< l-.rengen. De-
zè. r:n rle vlieten zouden het nit't kunnel slikken.
rnaar hel over hun oevers doen vlneien, tlaar rvaar
rle Duitsclrers zich ingegraven cn genestekl had-
riert.

't Was dus noodig een flinken clanr Ie hebÏren
tusschen het e'igen en het vijandeliil< gebied, en
ruoeilijlt zou elit niet zijn, nren dienrlc slechts de
tluikers oncler den spoordijk Nieur,vpoor:t-Diks-
rnrride te stoppen en hier en daiir een versperring
;rnn te brerrgen.

Men heeft dit alles als een sroot geheim voor-
gesteld. Dat is legende. Iedere boer van \/eurne-
.\nrlracht weet dat men cle streck overstroomen
L;rn. \\r:rren de verma.arde sluizen v:in Nieuw-
poort niet opzettelijk door den ingenieur De i\4c;'
gr:briuw<l, om het land voor rval.erl:rSt te bescher-
nrerr? En 't gansche stelsel der -raraieringen u'rs
irrrrrt'rs dalrop aang'ewezen.

Maar of ons legerbestuur r:oit deze kwestie l;e-
,ctudeerd had, mag men betwijfelen. Het hing nri
lan ecn eenvoudig man, als l{ogge af. Deze hzrd
bij cle of flicieren eerst heel wat verl<eerde
htgrippen uit te vegen. Men dacht in 't hool,J-
liu'artier aan een plan van onderwaterzel.ting
(i(r('r, de Colmc, een kanaa! in Fransch-Vl-rirnde-
relt.

Koggr: bewces, dat zulks niet uitvoerbaar \/;.rs
r.f men môest fiansch Veume-Arlrbacht aau den
v loed prilsgevt'n.

De opzichter vertrok dan 's Zondags en
's Mzrandags naar het front, orn er cle nooclige
;ranwiizingen te g'even voor de afdamrning.

's &I:randagsavonds begaf hij zich met de kapi-
teins der genie 'lhijs en Ulmo naar het Oud-
\reurne-Sas. waâ.r men de vièr dirbbele deuren
rlcr verlaten opende, on-r het water binnen te la-
ten.. Stillekens rees de spiegel. Maar eenslilzrps
siocgen dc cleuren onder het rreweld van den
rvind en den stroom dicht, en voor dezen nat--ht
rnoest men den arbeid staken.

l\1[en was nu verplicht tot Dinsdagâvond te
rv;rchten Het hing immers van 't getij af, en ook

tan de duis.ternis, want de vijand mocht het plan
niet merken.

Intusschen werd de toestand steeds kritieker.
I'Iet offensie{ der Franschen, dat ontlasting had

liunnen brengen, rverd bij Lomtrardzilde reeds in
rlr:n :rân\,alls' gestuit. Ons Groot-hoofdk'"vartier
lracl zulhs wel gevreesd en zijn oordeel rustte op
liennis vau den toestand, terwijl Grossetti's opti=
nrisme in de lucht hing, om zoa te, zeggen, want
hct vond zijn oorsprong in de zegerijke dagen der
Nlnrne. Zijir rlivisie wercl nog beheerscht door den
overwinningsgeest v;ut Septemtrer. Maar hier
strlitterr clc rnannen op een overmacht,

(it:.en hoop dus van eer sukses langs de kust,
i'lr rlog vt:r:l mirrcler de kans op een aanval in de
flalk van den vijand. Alleen de monitors der En'
Faelschell konden deze blijven bestoken.

Sint-Joris, Schoorbakke" Tervate, die drie voor-
name punten waren vast ln de rnacht der tegen-
partij. lle onzen h;rdden hun voornaamste dek-
lting ver'loren. 't Grootste g'evaar dreigde noch te
Nieuwpoort, noch te Diksmuide, rnaar in 't mid-
dett, rvaar .we nu de gebeurteaissen varr de,n !ff*
nader zullen besc.hrijven.

T'!et 5" linie , dat het l{q bij Sint-Joris had moe-
i*l aflos-qen, u'as daar rloor het hevig spervtiur'
aan rje Noordi,ilart opgehoucten, een smalle vliet,
rrret i'i:riike oe\rers, zonder bescherming.

l)err lgn stond het rlaar nog altijd, hongerig,
vermoeid, r-ritgeput ; lechts hzrd he1 't 13u yostvo k,
de gren;ic.licrs, het 9o, dan k:rrabiniers, en afdee-
lingen van he{. ,!", Iê r.:n 3q j:lgers. f)eze tr:oepen
bt:r'onden zich ar;hl.er den Revcrdijk. Op hen vo g:
de de tw'eede brigzrde van (lrossetti, r,elke een
kring vorrlde onr Stuivekenskerke, en aansloot,
mairr rne-'t gr-oote bressen in cle linie, bij grena*
diers, det.aclrementen van het 2o jagers en het 1o

linie hij den 'l'orer: tusschur 'lervate en Diksmui.
de. I)a:rr begon dan cle barrikade.cloor Ronarc'h
opgestr:lcl ten Noord<:rr v:rn het stadje, om uit dic
richting den stortvloccl der grijzer [e weerhouden.
zoo;rls rvij gczierr lrcbhen.

il{aar cleze opsomrning geefl geen l:celrj van den
lor-:sti utd.

Nl.cn zou allicht denl<en, dat r{c linie nog llink
lrczel r'rias. Nanren zeg'geo hier niets. I)e regimen-
ten lvaren zoo geteisterd, ilat sommige nog' nau-
rvelijlis een 'r.ierde van hun effektiel over hadden.
't \\i;u'en irurners cle troepen, dic reeds sederl
r\ugrrstus steeds maar veriiezen leden eri nu vârl
af l5 Oktober geclecimeercl rvar"en gelvorden.

Iin rrt,n korr de mansch:rppen niet meer weer-
l;a:rr noernen. \/elen geleken slechts wrakken
nrccr. \/certien dagen haddcrr ze getèerd clp wat
lreschrril en s:rrtlienen , zc:o ze.l|ie nog kregen ; had-
rlcn zt' geèrr rust gekend, nooit in eenige uren
sla;rp lrerstel v:rn krachten kunnen zoeken.

Het Belgisch legertje scheen thans veeieer eer
groep martelaars, die ziclr opofferen moesten tot
den llra.tsten man. Aan deze hel nog levend te ont-
konren scheen een wonder.

En rvie in wanhoop, in geheele ontrnoedigirrg.
of gevoig val honger, vern-roeienis, zenuwziekte
poosrle te viuchter-r, werd cloor de patroelleerende
gend:rrmen terug gejaagd. Gewonden alleen
moclrten de hel verlaten. Ze sleepten ziclt naar
tle pr:sten. O, wie kan naar waarheid deze ver-
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lit'l.rtrsr.:he rrrar i n ir.rs

lraiidpl:ratseri l-reschrij n en | { )p berries, larlclers,
planken, bracht fften er r1e lijrlers heen. Zoo u-arerr
er 1r: ()o-ctkerke , Lampe;1isse, Kaasherke, Pervij-.
se, Gror:l1en(lijir. itistr-:n ont cle cJrxrCen te begr;r-
verr, bezai nren rriel , tn rriain ll:rd zakkcn op dc
hoer'(:rr g erekivirr:ercl t,rr rr;rriclçl r.ie tlxrtlen da;rrin.
l-);in krvarrr ct'n lial en rr-:ed rrrel clc c1r:oevi-
ge r:i';tcht rrir-ar-Ilet l.ler-khqrf \-:ll {:nr:r tler rJorpen
lrr:irter de lrnr<:.

Zoo rtri:u'rrr rlus al ciic irI<iet:lirrgr:u zr-:er geeluncJ
t:rr stoid siechfs cet) zlvilkke vcrrlediging ;rr:lrtcr dc
\,',rr',lr a;n 1 ( n ( i.roolr.rr Bevcl tiijlt.

I)e groot.r: lnirn;gtc l<ent slechts drn i.lzt:r. \,/arr
Sini-.foris tot rlen'l'oretr n,:rs r1c vijancl rlver.den
I Izer; c'rr tkt 'r,lict,'weike nu zijn n'eg afsnijik:rr
nro(.,!1, \\/:ls n()Él'r'r:e1 sntallcr cn ilezitl. rriel tle hoo-
gr dijkerr, r,vi-:ll<r rrt:nigc hcsr:hutring hadrlcn kun-
rren bieden.

De Duitst:trrirs w;lr-etl rleesler op een hoer,o irii
rle Noorriv:rart en vau hicr ui1. zor.r w(rer cerr nir:ur,vc
ramp veru'cl<t worticn. I)ezer tror',rderijen spr:r:lderr
in <-lit vlakll: lanrl een g'r()ote rol, rnaar \,ûoral de
legbnpartij lion cr voor:clecl van trrlkken, otndât
zij een groot zr:rrrt;rl nr:rr:hincgriwcrer bezat en
vooral als ntitrzrillrurnlsttri hacldcn clc lrocven ecn
lref e:elienis.

I'[ier ii'r,ondcl] (lc bo(ji (jn, \\.:Lal'\i;lll Stijl Streu-
vlls zcgt ir " \tlazu-'dert)rl door rie t.(:uu'cn het'n ,:

. lJr, volblot.d 1''l:rrrring, den kloel< gespicrden,
slerk gelrourvden reus. zâl lnen gâan zoeken ;n- dc
rvr:clderit:ste sl-relien v:llr 't [Jloolc en 't \/eurn-
.,1 rrrh;rr'htsi'ht:. I);rar lct:ft cle vrijheidzin ncg, (l{.
koppige on:r1h;rnkelijkr' qcesl , rlie <lcn sl;rnrvlu-
rning ei5lrtr is, cla:-rr vindî nrerr rle n:lzaten van het
oude I<erelsras. de nrannen ciic hun É{rond vero\rer-
rlen anrr dc elenrentt-:n, cn \irij lvillen leven op dien
q'r(''nd. Sprccli lt"re claar valr e"crcr] schraapzLrr:irt. oI
I'ierigheid. I'It't rovalt'ri zt':tai llt:rt rie r,vcelderige
\.lamirrg levt:n, ri.ic lcvcn r,vil cn 2r1s rell koning
lrr:cr s<-'lrt hij ovcr zijne 1:rnden. ,

llr: Iroelstedr:rr riin rncrrst in lilir'schrrr 1r;rnt gc-
lrour,vcl, in clen vornr viin cer Ll, mel groote trek-
galt:n in de zijrlelingsr:he sr-1ruren. FIet sr:hijnt dal.
,lit nog invloeden zijn uit den tij<1 u,anneer Frie-
ut'he l:lncll'erhuizers zich hier aan de l<ust varr
Vlaernderen kr,vamen neernestelcn. Ook zijn er nog
veel Friesche invloeden overéaeble\ren in de boe-
rensprâak. Zoo spreekt rnen er rle q van het ver-

leden deeh,r'oord niet uit, net lijk men het ncig doet
in Friesland. Ziehier een staaltje ; Tivee kommee-
ru:n trelfen elkaar oB straat aar. Groot is het ge-
b;,rlt:nspel en taterend den mond:

< Wet jc 't ol? ,
u A ba rten 'k! >

rr (,ie l<sni urr:l Ilentcn Biesl-rrciek, doa v:rn ba.cii-
1.r (i{- hullr'rdik ! v

,, .\ lra jaa'k. r,

,, Fli es van zitr ler:rc etiinrekJ, en hi è zin been
r'lrt'trken. r,

,, Wel l)jezir's fular-ia, 'l'jeppen t<lch, a. rno
rvier tr:n dr.rr,eJ ha dat epeisd, mo r-i jr: doa wel. zcr-

ker van. , -

,,..\, k't:û ter'k iklic: tii czictr,nro'h een '1. ehoord,
\,iln ren rlic.:'t ocL r:hoorcl et, tno dien èt ezittn, wee
jt'. , {t)

Zoo hooren r&'r: cerl sl.aaltjc: der taal 1'a[]
,, hachten de kupr,: r), uraarôver de soidaten \rarl
elders r.rog vroolijk spreken.

l)r: Hlulf hesr:lr:ijft hei land lrjct dic hoeven nc,g
r lrdcl' ;

,, Irr rlrn \'Vesi-]rock v;Lr iRelgisr:hJ Vlaander:en,
g r:rlepÉrll tusscherr lret lntroordzeestrând, het lJzer-
tlni cn rJe Frar:rsr,'he grens ligt een i.;lein strockjc
i;rorrd, ecrl hlein lanclr:lce op zijn eigen, met eigen
n:rillr'r {in cigen zeden ; cl:rt. a:rrdig plekje, is het l.i
llllerr, rrlour gekcnclc u Veurne-Arnl-racht ,. A-4rdig
r.rrrlii'rrt irct rn'r:l geuoernd tr: rvclrdeo. daar de na-
lurrr lo1 htrt r.erstrekken der verlokkcnde aardig-
lreid he1 de nreest tcgcnstrijdigste verschijnselerr
llecft ges<:honlierr. Dc lvcelderigste vrr.rchtbaar-
heic! tigt er nââst clc verleppenste dorheid ; <le wilcl-
ste uroestheid volg{ er op cie heiligstc stilte. 1Âran-
neer nren llan 't kouten valt over ,, Veurne*Am-
irar:hl. r rlan heelt men niet in den geest te schep-
per, cerl ona!'zienbarc r'lalile zonder lJoon] lloch
st:rak, nret niets d:iir u/eiclen, en r,veicleri en flog
tens rvciden, o freer] j dan heeft nien het teenemale
verheerd op.

\a;rs1 de lrlalsle vlalitr: i.lni.rv:rart nlen er ook dc:
zt,ierigc lreuvclachtigheid, n;rast l.ret bloote, ook
lrr.lboonrclc lianten. Het herrvel:rchtige vnrmt deir
ilrcnrpel r,:rrr het \'1:raursche lzrntl, een frontlijn te-
gen hcl gcweldig beuken cler baren, ik br:doei de
I)uinen. r\chter h.et duinenland staat nen plots i:r
hct u \"eurnsr:he Blootc ,, het'çvclli 1:rngzaam in rJe

lrelioorrrclo lanclzijde overgâat.
Verbeelden we ons ecrst hct BlooLc bij i,r,.ntc-

t.'rr Zotlertijcl.
't Is al groen cn gt:cl r"at Ons Iïcere er doet on1-

sprrriten. Groen zijn <ic ui(.gestrel<te weiclen,.in dr.
)'lein.raand door dc gelc kelkjcs r.:rn sleutelbloemel
irr ecn mt>llig lapijt onrstiengd., en verder in den
Tontt'l besprcnl<elcl met de goudgeel glorencle irrr
lrrirlocml:jes en de uit het gTas lir:fliji' piel;cirrit:
rrr;-rdr:lielics. Clroen in het.schieten, err gee'l hij het
rijpen. zijn c1c u,iidschc taru'c.velclen, die rloor hcl
zachlst voorbijstu'"vend windgcblaas,/uit hLrn die-
pern tlroom zijn geschud en suffend n9g hunne
zrvarc halmen op en neer laten rviegelen, zoodat
1ret. geheele er dzrn uitziet als een n.rischende zee.

Gioen zijr.r ooli de jeugdig opschietencle paarric-
lroont:n. die er beter dan elders in dien vetten pol-
dersrond geciijen. Groen door een tapijt van $rii-

l) M lle Wulf. ,' Aan en rorrrl den Ilzer. "
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l3elgische soldaten scheppen
.granaten gedoode

uit den IJzer dc door
visschen op.

tr:rplanten zijn die tallooze vaartjes die het Veurn-
Ambachtsch doorkronkelen en doorsnijden ; groen
door het lisch overstreken die schilderachtige
leitjes, die om de weiden zich slingeren en verdeis
voortloopen rond de hofstede om dan te verbree-
den tot een drinkpoel.

Maar op al dat jeugdig groen leven ook krachti-
g'e vr'ezens. Lijvige paarden die met golvende ma-
nen en blieschenden kop door de weiden heen-
draveu dat de kloddcn onder hun gestamp worden
weggeslingerd. Vleezige bonte kasselkoeien met
laag slingerende gezwollen uiers en wijd gewelfde
balgen. Midden in dat forschig leven, rijzen hier en
daar aan den gezichteinder die groote witgekaikte
hofsteden rnet hunne lange vuurroode daken, die
erude boerenburchten uit de Middeleeuwen, nog
ornsponnen door hun oude wallen en omzoomd
door die kortgestompte scheeve knotwilgen, die
eeuwiglijk op hun eigen weerspiegelend wezen te
droomen staan aan het gladde oppervlak van de
stille wateren.

En boven dit alles, in een helder blauw geluch-
tc, zit de zonne daar te branden en te blaken, dat
:rlles onder haar in een suffen slaap geslegen, te
zcn3'cn en tè schroeien staat. L)och r,vanncer cle
zonne ntoe van 't branclen, zaclrtjes r,veg aan hct
sluinrer<:n g':tat, en de rl'iuter als r:en sluu'e cliel,
h:rrcn schepler uit de vingcrs heelt ontfutsclcl, dan
is :r1 rlat schoorte ook verzr'rronden.

\ran uit het zeegat, konrt een snerpcnrlc Noor-
tlcrrvind over het Bloote gezoefcl, die de tal,lien
\":rn dc cenzame boomcn tegeneen slaat, zoodat
allc voorja:rrschc bottcn, die tcgcr.r r,r'ind uitloo-
peh, onverbidrlelijl' worden doodgcstrienrd; r'zru
cl:rar die kronrnre hzrlfkruinige boornen, wclke het
tslootc bezit. ,

En nu begon dat booze seizoen van wintl en re-

genr van ongenadige stormen, van zompige vel-
den.

Van de meeste hoeven r,varen de bewoners ge-
vlucht, en de rustige bocrderijen wâren schanserl
en vestingen geworden.

Er lagen er zeer oudc, historische zelfs, als
monumenten uit den l{eerlentijd, gelijk de Grootc
Hemme bij Schoorbakke, het Oosthof, het Groot
Noordhof, het Jockveld, het Kiein Noordhof bi1
Ramskapelle, Den Toren bij Diksmuide, Bogaer-
de bij Coxyde. Zeherinnerden aan de dagen, toen
de monniken uit de Duinenabdij of uit andere ge-
stichten moeren van Vlaanderen in vruchtbaar
akkerland herschiepen, en boerderijen met reus-
achtige schuren bouw{en, daar lvaar eertijcls
poelen en kreeken walmden en de meeuwen over
de golven scheerden. Een dier geweldige schuren
ziet men nog bij Lisseweghe op de hoeve ( Ter
Doest > in de omgeving van Brugge.

We zeiden dus dat de vijand van deze hoeven
gebruik maakte, om telkens nieuwe aanvallen te-
gen de onzen voor te bereiden en hij zich den 25n
nestelde op een boerderij tegen de Noordvaart.

In den nacht legde hij voetbruggen over de
Noordvaart onder bescherming van.het vuur, dat
uit deze boerderij de onzen bestookte. Stil slopen
benden naar de andere zijde en drongen door de
bressen van het !" linie, Zij namen een groep g'e-
vang'en, doodden anderen en dreigden zelfs een
bataljon in den rug. Het was dat van majoor Bou-
Ion. De officier trok nog bijtijds zijn mannen te-
rug. De Duitschers hadden machinegeweren mee
en beschoten den ganschen linkervleugel,

De aftocht van het 50, die nog door spervuur
geschiedde, zoodat veel gewonden en dooden ach-
terbleven, bracht de verdere troepen natuurlijk in
gevaar. Het 2e grenadiers kreeg een vlaag kogels
in de flank en moest eveneens naar den spoorweg
wijken, welke vervolgens het doel van den aanval
werd.

De staf ontbood haastig de pionniers van kom-
mandant Tirefay en twee kompagnies van het 9ê

uit Pcrvijse, om de linie te versterken. Wij zeg-
gen, kompagnies, doch 't r'varen zeer schamelc
groepjes, weéîens .al de ledige plaatsen cloor de
zurare verliezen.

Het 3e linie was gedwongen de aclrterwaartscht:
berveging te volgen. Het 4e eî 24u schoot onver-
clroten bij Boitshoeke, maar u'crd gedeeltelijk in
de vlucht, \Melke op den terugtocht volgde, mee-
gesleurd.

u De toestand wordt zeer ernstig > schrijft M.
Baulu.

u Achter een cleel van den spoorr\/eg, clje lrijnrr
verlaten is, zic'n de rveiclern en de u'eg naar \reurnt:
zrvart cloor hct gelvemel van een groot cle<'l cler 3o

brigadc, die in haar rvijl<cn ecn reeks van e'rena-
cliers. een deel van het 4,u, het !9 ,van het 0u, vrij-
trilligers, in een rvoor<l ecn gansche verv,arrirrlî
van boodschappers, cstafetten, moedeloozen
meesleept, en oo1< doolâards die niets van de be-
velen weten en in dien ch:ros hun ecnheicl zoekcn.

Gchoorzamend aan een order tot ferugtrckken,
t<: haastig gegeven en even haastig rveer ingetrok-
ken. loopen detachenrcnten heenèn weer.

l)ezc wanorrlelijke bcweging werd verwekt
door een soort van waanzin, wêlke ondcr dcn aan-

,.- ,rta''..i/- ,.f .>_-;
.4,'. ..rr/'.r7.-

a-
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Br i t st:lr c bcgr- aa f plzrat: 
"_i.*:J:- 

va rr P lo cgstec rt

val der Duitschers op den Beverdijk, de 3e brigade
aanS'reep.

Wat hun scheelt? Zij hebben de menschelijke
krachtsinspanning overschreden. Dat is alles.\À/at
ze troulvens in volharding presteerden, is onbe-
grijpeiijk en g'aat alle verbeelding te boven.

Van Antwerpen, reeds door de gevechten om
die veste uitgeput, te Oostende aangekomen, heeft
de 1" divisie rnet de 4" de laatste etappe van den
terugtocht beschermd en zonder te mogen uitbla.
zen, heeft men haar dan achter dien dijk gewor-
pen en ze is er eif dagen gebleven.

Deze soldaten zijn geen menschen meer, maar
als willoos vee geworden, ziek, verdoofd door het
kanon, ontzenuwd, verlamd en verscheurd door
smarten.

Sedert Antwerpen aangewezen op beschuit en
sardienen, kregen ze in zes dagen niets meer,
noch beschuit, noch sardienen, noch koffie, noch
water. lVleer dan de helft kwam om.

En nu wenden ze den rug'naar den strijd, om
recht voor hen de frischheid van een stille weide
te zoeken, wankelend als zieken, vermagerd tot
op 't gebeente; hun uittocht, gelijkend op dien uit
een hospitaal in den winter.

De zwaksten, onverschillig voor den dood, val-
len onder het bombardernent in een gracht in
slaap; anderen zinken tegen een boomgaard neer I
er zijn er, die op den grond als kinderen van hon-
€aer en vermoeienis liggen te weenen.

< Wel, jongen, wilt gij uw land niet meer ver-
dedigen ? ,r

< Ik wil wel, kapitein. maar ik kan niet meer...
ziel >,

Hij staat op, doet eenige schreden, lvag'gelt on-
cier een bezwijming.

't Is deze horde van arme uitgeputte duivels,
die de wilskrachtige kommandant der 3o brigade,
kolonel Berheim, nog'aan de Koolhofvaart wil
vastklemmen, een smal vlietje, dat zich achter den
spoorweg krinkelt, gelijk een worm onder de
spade.

Maar het gaat niet. Hij kan den vloed van

vluchtenclen nict stoppen. En begrijpend, dat die
, mannen slechts een maaltijd en eenige uren rust
behoeven, om weer uitmuntende soldaten te lvor=
den, beveelt hij de verzameling te Veurne. >

't Was deze wanorde, die Kogge den N'Iaandag-
voormidd:rg zag, toen hij met olficieren der gente,
de afdamming der duikers erù trekvaarten ging
regelen. Hij kwzrm te Veurne tegen den middag
terug. l)adelijk was hij door notabeien omringcl.
Hij deelde hun den toestand mee. En 's avonds
waren veel van de bijzonderste inwoners al ge-
viucht. .. .
'Ju, 't zat slecht. Het water alleen kon nog hel-

pen, nlazrr het eischte tijd; en dan h:rd mcu clien
Maandagnacht nog het ongeiuk vzrn het tocslit:itt
der de.uren. I)e nood r,vas hoog gel<krmtnen,

Zicn rvij nog even nazrr Diksrlurcle. \\'i1 hel;bcn
den raid der l)uitschers bescltrevtu en hoorcletr
hoe kolonel Jacques niet meer tc l)ilisniuidc w:ts,
m:Lar zijn post hzrd tusschen de Hoogc llrug cn
ir.aaskelke. Ziehier hoe zulhs gebeurde.

1'erwijl daàr Noordelijker wanhopige gevech-
ten plaats hadden, van Sint-Joris langs de Noord-
r-aart en den Beverdijk, langs Stuivekenskerke en
l)en 1'oren, om den vijand in zijn voortg'ang'naar
den spoordijk te stuiten, was het bruggehoofd
van l)iksmuide aan een zware beproeving onder-
lvorpen. 1.N immer had men zulk _een hevige beschie-
ting gekend als in deze dagen.

u l)e'Duitsche batterijen , schrijft Willy Bre-
ton < hebben elk een deei van de loopgraven ge-
kozen, die zrj bij op elkander volgende vlagen be-
sproeieû, eerst van rechts naar links, van links
naar rechts, en vervolgens een salvo van alle vuur-
rnonden over geheel de lengte van het te vernielen
front zendende. En dat duurt uren lang, van af
het eerste morgenlicht,

Om 10 uur 's morgens, zijn de loopgraven in den
zuid-oostelijken sektor, bezet door het 2" bataljon
van het 1!" iinieregiment, zoodanig vernield dat
de manschappen, in volkomen orde, een weinig
terugtrekken, Nlaar kolonel Jacques komt Per-
sooniijk bevel geven opnieuw bezit te nemen van
de voor drie kwart vernielde verschansingen.

NIen moet er stand houden totter dood, liever
dan den vijand onder den indruk te laten dat men
verslapt. -hn de overbiijfsels van het bataljon Col-
iyns gaan zich stoïek laten dooden, met drie tot
vierhonderd mariniers-fusiliers die admiraal Ro-
narc'h als versterking naar Diksmuide heeft ge-
zonden.

Rond 2 uur 's namiddags roept kolonel Meiser
kolonel Jacques bij zich. Gebroken door al de se-
dert het begin van den slag geleverde inspannin-
gen, ziek van uitputting zood,at hij zich niet meer
recht houden kan, moet hij toegeven aan het aan-
dringen der geneesheeren en Diksmuide verlaten'
Kolonel Jacques zaI hem vervangen. Alles wat er
beschikbaar is, bevindt zich overigens in het brug-
gehoofd, sedert de Belgische reserven naar h,et

Noorden in het gevecht gewikkeld ziin'
Gedurende geheel den namiddag wordt de be-

schieting met onbeschrijfelijle hevig.heid voortge-.
zet, op de loopgraven van den rechter- en op die
van den linkeroever; op den weg naar Kaaskerke
en het dorp van dien naam, waarvan de kerk nog
slechts ssn lsusachtige vuurgloed is: op Oostker-
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\{reg op l\,[eessen.

Jçr w:r.arvarr tle iaalste iluizcrr lueenstol'terl; op orr-
ze batterijeu die steeds meer cn rneer crrrstige ver-
tiezen lijden, zoowel in manschappen als in mate-
riaai.

IVIen moet geen profeet zijn cm een.aanval tc
kunnen voorspellen. Onr 4 uur 's namiddags meldt
rneû aanzienlijke troepenverzaûleling'en in aile
richtingeri: in die van Viadsloo, van Eessen, vaur
lVoumen. Onze batterijen maaien ze neer, lnaar'
slagen er niet in ze uiteen te drijven. l3ij het
vallen van den na"cht melden patroeljes dat aau-
ziehlijke troepen vzrn Viadsloo naar het lVesterr
rnarcheeren...q Opgepast dezen nacht !

Voor de honderdste maal herhaalt men iretzeil'-
de bevei aan de dappere troepen \velke overal heb-
Lren stancl gehoùden onder een stolrî varl ijzer err

vuur:
u Uithsuden totter dood. >

-Een ruirne patronenvoorraad is aangekômen ;
ook petroleum om het raderwerk der veel ge*

bruikte machinegeweren te smeren. Belgen en ma-
riniers-fusiiiers zijn nu genoeg voorzien ûm de
Duitschers bij duizenden neer te schieten.T"ij zuUen
tret niet nalaten. Iedereen voeit dat het uur van
liet beslissende gevecht nadert, dat er iets ùntzet-
tends gâat plaats grijperr. Maar deze zekerheid
verheft slechts tot het uiterste den rnoed en de
wilskracht onzer manûen.

.Mer\ zai ze overigens wel in trovenmerisehelijke
mate noodig hetrben. Naurvelijks is de duisternis
over het iand neergedaald, of een eerste aanval
wordt in den noordelijken sektor gedaan; hij wordt
afgeslagerr. Bijna terzelfder tijd kornt een reuzen-
stormloop in den zuidelijken sektor gchipbreuk
lijden. Telkens het gerÂ/eervuur knettert, be-
sproeien onze batterijen, door een systematisch
vuur dat elen aanval op het goed gerepereerde ter-
rein tegenhoudt, de omstreken der loopgraven
rnet hunne projektielen. In den steeds donkerder
r,.,'ordenden nacht lichten de ontploffende granaterl
en granaatkartetsen met tooverachtigen sr:hijn.

De merkwaardige steun der artillerie begeestert
onze manschappen. Nimmer hebben de troepen
van de dappere ijzeren divisie met zooveel helden-
mted gevochten. Zii schijnen ono"verwinbaar.

i\oclri.aris i:; riu viJajti tr:{. aiir ulit:t s lrc"sl,-ri.t;l.r

om clc or'ei:lvrnning te bchztler.r. Hij heclt tallooze
versche troepen voor l)iksmuide moeten sanlen-
trek]<en en hun bevel gegeven de stelling kost wat
kost in te nefiren, want hunne itluclneliliighcrid ir
onuitputteiijk. i\auwclijt<s Lerug' gesl;rgen, rukkeri
zij steeds opnieuv,' ten :ranval met steeds grooter
wordende kracht. \,Veiken buit heeft men hun dan
toch treloofci opd:rt zij zich zoo laten dooden r
Wieil<en drarrh hcelt men hun ggsclionken om zc
met dezeri r.ilden moecl te bezielèn ? I)ronken van
b1oed, rnet duiveische gelaatstrekkerr err huilenrl
gelijk lvilde bcestcn, stormen zij ren aattval vo,.l.-
uit, beiust op nroord, struikencl <.rver rie lijken, dc
gewonden vertr:rppend, bij hotrderden reergf:-
ina:rid, rnaar steeds tcrug ten aa.nval rukkend.
Soins gelulct hei aan eenige iianvallers om dr
l:orstwering te T:ereiken I dan lvorrlen er geveeh-
ten gelevt':rcl, man tegen rnnn met koi{slagen en
bajonetsteken; men scheurt eikander het liehaam
open, men maakt qlkander af, schedels worden
stuk geslagen, maar nergeûs verliezen de verde-
digers een duimbreed grond.

Elf maai in de noordelijke en oostelijke sekto-
ren, en vijftien rnaal in den zuideiijken, kornen de
I)uitschers zich alclus te pletter loopen op onze
niet te overschrijden steilingen ; zij zullen de loop-
graven slechts bereiken om er cien dood te vinden.

Zij hou<1en eerst ûp na de uitputting van hun
laatste krachien.

Maar Diksn-ruide, nog slechts ecr.r hoop puin en
âscir, een wnl van helderrnrocd, blijft ongeschon-
den.

De vijand zoekt een schuilplaats achter zijn li-
rries, slechts eenige honderden meter van de onze.
De l3elgische artillerie houdt ze onder vuur" En
de Duitsche stukken zwijgerr. Maar toen geberrr-
rie dier: bekenden inval, "

Ronarc'h, en Jacques L:ewijzen rchter, dzil z-e

tan geen wijken willen weten.
Breton spreekt daar v;rl drank. Het is een feit

rlat veel l)uitsche aanvalsbenderr rlronken v/aren.
Terecht schrijft Massart irr zijrr vr'erk u De

overheerst--tring''van l3elgië",
u l)e slachtingen hebberr zcer dikwijls plaats

gehad zonder dat eenig voorwendsel werrl aange-
voertl um ze te.verontschrrldigen. In trijna a1le ge-
valien is het :rlkoholisme daarvan rle r-przaak,
want ele Duitsche sûldaten en vooral de r:fficieren
geven zich schantleiijk r)ver aan dronkenschap.'Het 

eerste '"vat .loor tlt: officieren opgeëischt
rvordt is altijd r,vijn, bij hor-relerclen flesschen.

I)oorblader eeû .vcrzi{nn{-'ling van l)uitsr-he ge-
illusfreerde bladen : tr-'lkenmale elat een bijeen-
komst van L)uitsche officieren worclt gephotogra-
ieerd aijn er altijil flessctren en g'lazel op de tafel.
In cle ziekenverpleging ingericlrt in het Paleis van
Justitie te Brussel hebben de rnilitaire dokters
zich niet geschaarnd tlen wijn te stelen clieri de bur-
gerij van Brussei voor de gewonden gegeven had.

De gener'aal err de staf, die 21 Augustus 1gl4
hun intrek nArnen in het knninklijk paleis tt) Lae-
ken, spraken rle r,vijnkelders zoo gedueht aan, dat
men den volgenden morgen een officier smûclr-
clronken vond liggen lzoor een bad waar hij niet
bij machte n'as g'e:weest om in te stappen.

Toen zii het Paleis verlieten* namen z,i



!airijii"t' tll;rtrrli'lr n't1tr trretlt,, lrtl rir,rlilgf' t.lagcrr latt:r'
lieten zij nieuwe mauden haleu van de nrerlicn dit:
hun best bevielen. De kelders s'aren spoedig le-
dig'

hlet wlrren dronkcn soldzlten, die den brand ver-
oorza:lkten tr: I'Iuy en te Cortenberg, de rnoorderr
te Canne, gedeeltelijk minstens de m<,rordparti;eLr
le Leuven. i'oen zij Gent bezetten, pikte de politic
iler stomdronken op vanaf den eersten avond ; zij
r,varen reeds bcgonnen .lrun revolvers ;rl te vuren.

En een blad st:hreel' toen :

u Duitscht'r soldatelrt clie weLt te veel vr:u] ulr>
i riple bier gedronken ha<lden 

- 
ecn velraderlijl<

bier voor Lrerr w:rndelclerr'giste:ren inond in tlt'
\ cldstraat.

Wij kunr"ren niet zegge-n hoe het gebeurd is;
maar op een gegeven oogenblik wcrd een revolver
afgeschoten en de kogel drong irr den rnuur van
ecn winkel.

llet alarm rverd spoedig zeer g'root er) cle warr-
delaars, het hooftl verliezencl, vluchtten in :rlle
lichtingen.

Het is reeds voorgekomen dat tengevolge varr
zulk een voorv:r] streng'e bevelen werden uitge-
vaardigd door <le Duitsche overhedeo,zood:rt zelfs
aanvallen lvercler: bcvolcn nret eie bekende gevol*
gen.

Burgers clie niets doen, licblten niets te vreezr:n,
en het is juisl. cloor lrun rustig gedrag dat onzc
medeburgers zich rnoeten laten eerbiedigen.

De maatregelen voorgeschreven door Generaai
Jung, zullen, u'ij zijn er zeker van, de herhaling
r.an dergelijke dingen voorkomen. '

Ja, maar aan het fronr, beschoulvde men tlen
rvijn ais bondgenoot, om tle troepen in het vuur
te jagen en ook irij Diksnruide hing dikwijls onr
de aanstormende beriden een scherpe geur van
drank. Velen gingen dronken in den strijd en den
dood, nraar velen verdoofden zich opzettelijk, ônl
geen begrip meer t(j lrebberr van de hel, waarin
hun oversten hen dreven.

Bij Diksrnuide dus ook lvas dc nood op zijl
hoogst" De Duitsche raicl bervees hoe noodig hef
rvas versche troepen aan te voeren.

Â'Ien had tot nu toe reeds meer dan hel moge-
lijke geeischt, maar de algemeene uitputting, de
afmatting vr'erd een gevaat voor de verdediging.

De van vermoeienis er) honger wankelende
rnannen konclerr op clerr duur de linie niet blijven
bezetten.

En wij slaan u'eer even het r,verk van Breton op :

u De raid, dit ongewoon incicient is de laatste,
die de brigade van het lJu en het l!€ linie-regi-
ment kennen zal.

Den 268 Oktober, orn g uur, koncligt de adrniraal
inderdaad kolonel Jacques aan dat de Senegalee-
zen zijne manschappen komen aflossen. Maar daar'
de beschieting met hare !ïewone hevigheid woedt,
is de weg van Kaaskerke naar Diksmuide bijna
niet begaanbaar ;de zwarte bataljons zullen slechts
langzamerhand, gedurende tle zeldzame oogen-
blikken van verpozing, naar den rechteroever var)
den IJzer kunnen sluipen I vele van deze dapperen
zullen buiten gevecht gesteld worderr alvorens de
brug te bereiken.

Om 2 uur 's namiddags wordt de staf van de
Serregaleezen, die, vergezeld van majoor Hougar-

litll

tiy, r.arr lrc[ ]" linicr-cglnlt:ill, zrclr rrr ceri litril; ic
iJrksmuide hcelt gel estigd, bedoivct onder dc pur-
nen van de woning welke een granaat heeft doerr
ineenstorten. Een detachement van onze genir'-
troepen 

- 
vzu'r die prachtige pioniers, ciie sedelt

het begin van den slag, dag en nacht alrn het werl<
zijn, onder het vuur v:rn den vijand de muren op-
blazen die het geschut hinderen, haastig eenigt,
rretten prikkeldraad sp?lnnen, het voetvolk helpr:rr
bij het aanleggen van de loopgraven, 

- 
gaai rltr

officieren bevrijden, die iieelenraai onder het puirr
ilegr:,rven zijn. .A"1len zijn l-rijria ongedeercl, behalr't'
tlc ongelukkige majoor f:lougardy, wiens hei,lt'
beenen gebroken zijn... En zoo h:Lalt mcn ooli ecrr
tient:rl l)uitschers van'onder het puià, hali dooci
v:rn uitputting; het zijn dc laatste vluchtelingcn
v:,rn het avorltuur v:rn den afgeloopen nacht.

Onder de onvermoeibare beschieting is de a{lers-
sing, rvelke dr.ror de Senegaleezen en een bataljon
van het 1" linie gedaan rvordt, slechts met uiterstt.
l:rngzaamheid kunnen geschieden, ofschoon de
vijand, naar alle waarschijnlijkheid tijdelijk ver-
nietigd, niet meer aÉrnvalt.

Het is 11 uur 's avonds wanneer de iaatste korn-
pagnie van 't 12e de loopgraven kan verlaten.Kolo-
nel Jacques zal de laatste Diksmuide verlaten, op
26n Oktober te middernacht, na het kommando
v:rn het bruggenhoofd te hebben overg'edrag'en aan
den kolonel van het regiment Senegaleezen.

Slechts'het 2" bataljon van het 11o heeft nog de
twee kompagnies in de linien moeten laten, well<e
nog steeds de loopgraven bezetten aan mijlpaal .[ti
varr den Ilzer en die welke aan de Roodepoort-hoe-
ve liggen. Deze laatsten zullen den 2î', afgelost
rvorden, de anderen eerst cien 30n Oktober.

I)en dag, dat de brigade ts. Diksmuide verlier,
rverd zij verrneld op't legerorder met de eenhederi,
die haar zoo kloekmoedig steunden, en met voor
haar vaandels het kruis der dapperen,verleende de
Koning aan Ronarc'h de dekoratie van groot-offi-
cier der Leopoldsorde, als blijk vaur de prachtige
wijze waarop hij de verdediging had geleid. Zijne
taak was nochtans niet geëindigd. Tot den 10o
November zal bij met zijne heldhaftige mariniers
aan Diksmuide vastgeklampt blijven, nog steeds
de vijandelijke drukking tcgenhoudend, onder-
steund door andere Franst:he kontingenten en ook
door Belgische troepen.

Al deze mannen zullen prachtig blijven tot her
einde toe, ploeterende in de modder, nauwelijks
gekleed, blootgesteld aan al de guurheid varr her
ufschuwelijke seizoen, onophoudelijk treschoten,
voortdurend in alarm; want, ofschoon de Duit-
schers hunne voornaamste poging mee.r naar het
zuiden gericht hebben,zullen zij toch niet ophouden
r:ven hardnekkig Diksmuid.e te bestoken.

Eindelijk zullen zij in de puinhoopen vesten voer
verkrijgen, maar zij zullen den IJzer niet overki>
nren, zooals wij zulleo zien.

Wat betreft de rol door de brigaoe B van <le 3u
Itelgische legerdivisie g'espeeld, in een der schoon-
ste verdedigingen welke de militaire geschiedenis
lroeken kan, zij liep ten einde op 27, Oktober. Zij
had, gedurende deze heldengevechten, meer dan
één vierde van hare effektieven verloren, hare ka-
ders waren verschrikkelijk gedund : Het 1le linie
verloor 1? officieren op 44 i het lg., lg op 42.
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Dë gevechten om Nieuwpoort' Uitliiik op een
boom.

Het lijden dat zii te ver<iuren had tijd'ens de elf
clagen en elf nachten welke zij op de eerste verde-
dig"ingslinie stond, blootgesteld aan een onophou-
aelijËUomUardemênt van ongekende hevigireid,
aanval na aanval afslaand,gaat alle beschrijving te

boven. Het edel bloed vioeiend uit duizenden won-
den^ behield zii nochtans tot het einde toe haar vu-
rigé ziel en haâ, ijzeren rvi1. En hare dapperheid,
e.Ënals die van de batterijen en de bataijons weike
haar zoo schitterend ter zijde stonclen, straalt n-ret

den heldersten glans.
'Iot al deze troepen spreekt de naam u Diksmui-

de ,, prijkend in de plooien der vaancieis en op-.de

schilden der vuurmonden' op geestdriftige wijzc
over hunne dapperheid en zelfverioochening' overr

eer en piichtsbeirachting. Het kruis van de Leo-

ooldsorde dat op de vaandels van 't 11" en van het
'2" lini"-r"giment prijkt, is wel het symbo-ol van
éene schittàrende glorie en haar glans {likkert
voortaan met onste-rfelijke pracht in de oogen des

vaderlands. r)

De Senegaleezen namen dus de steilingen in'
maar lve hËrhalen het, dat de nood thans op zijn
hoogst was.

Ei met angstige spanning vroeg men zich af,

of het water nog oP tijd redding brengen zou'

Aan beide ziiden der
den spoordijk. *
pelle.

XIV.

linie. - De verdediging van
De Duitschers te Ramska-

Ja, onze sold;rten hadden aan clcn IJzer veel te
vercluren. Meen nu niet, dat ze daar allen gelijk
moec'leloozcn nccrlagen. De verslagenheid was het
gevolg r-an uitputting en honger. Mazrrwat voor-
beelden van tocwijding.

u l'e Knol<ke ianclde een bootje op hct strand D,

vertelt Jacques Pirr:r'rne in u Les \railrqueurs de
l'Yser r. n Dric mannen 1ot iurrr tlc linieiin in hct
water, rzLnscl op clen rug, gc\vccr over clcn s,'hori-
der, naticren rlt: [rust.

\ianrv:rar liorren ze? En rvâar I{aan"ze heen:r
Zij kijken l<alm orn zich hccn, tcrrvijl ze uit httn

pijp dikÏ<e rool;rvollien trekhen.
u \À/e zijn hier toch in Bclgië ) vragen ze.
,, Ja, zeker | ,
Zij bekijkerr ell<aar glirnlachend.
u L,angs waâr moeten we dern g'aan, om te vcclr-

ten? r
Men ondervraagt hen, maar zij praten niet veel.
l,Iet groote moeite komt men te lveten, dat zc

Antwerpen verlaten hebben op 't oogenblik, dat
de stad viel, de'terugtocht was afgesneden en het
bevel ging van mond tot mond in Holland te wij-
ken.

Dit scheen onmogelijk. Ze maakten in de haven
een bootje los, grepen de riemen en vertrokken
met bagage en wapens.

Zij voeren de gansche Schelde af. I\4ilitaire pos-
ten vuurden naar hen, maar dat was bij Antwer-
pen zoo veel gebeurd, dat ze u'einig belang hecht-
ten aan deze enkele schoten.

's Nachts landden ze, sliepen op 't zand en
met de schemering zetteft ze hun reis voort.

Bij brokken haalde men dit verhaal uit een van
hcn, en na elk antwoord richtte de verteiler zich
naar zijn serg'eant, een g'rooten kerel, met goedig
en krachtig wezen en een paar groote rosse kuc-
ve1s, den leidsman op dit avontuur en zei :

, u Was 't zoo nietn moustache? >

uJa.u
\leer spmk hij niet. De dapperen vertrokken

nzrar Oostende, zonder te weten, dat zii als helden
haclden gehandeld: eenvoudig, overtuigd en vast-
besioten, gingen ze heen, om zich bij het leger te
voeg'en, en den oorlog eiders voort te zetten, gelijk
waar rnen wilde. r

In een kompagnie karabiniers bevond zich eeq
vrijwiliiger, vader van een gezin, veertig jaar oud,
teruggekeerd uit Kongo, met den haat in 't hart.
Hij was slechts gelukkig in dê loopgraaf. Zoodra
hij er aangekomen was, koos hij zijn plaats, en
uren zat hij op den uitkijk, den blik gevestigd op
de borstwering vân den vijand. Hij bezat de be-
hendigheid van een jager en miste nooit zijn doel:
een droge slag, een kreet in de Duitsche linie, en
dan schoten van den overkant.,Maar reeds sloop
hij naar een ander punt, om er hetzelfde manoeuver
te volgen.

Den ganschen dag vuurde hij, slechts ziin
schietgat verlatend om haastig wat te eten.


