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De Senegaleezen aan het frorrl

's N:rchts was zijn stoLrtnrocdigireitl rrog groc,-
ter; dan ging hij op cle borstrvering liggen, onr
l)eter te kunnerr,zien en op het juiste t:ogenblik
schoot hij.

N{aar aldus verwekte hij dikrvijls een begin van
paniek of weerivrâakschoten, en reeds meerrrlalen
had zijn kommandant hem verboden te \ru(enr
nraar daarmede hield hij niet cle minste rekeninli
en ging altijd rnaar voort.

Zekeren avontl kreeg hij fornreel bevel te gaan
slapen.

< (ie zult u laten dooden, er) mel u \.erscheidene
kameraden r, zei de kommandant.
. Hij antwor:rdde niet, gleed in zijn schuilplaars,
doch verdween dan. In zijn eigen sektor durfde hij
niet nreer schietcn. Koppig ging hij naar de stel-
lingen van het l" karabiniers.

Een schildwac:ht vroeg rvat hij wilde.
u l)aar ik hier geen .Duitschers meer dooden

rnag ), zeiltij " zai ik het wât verder doen. Ik ben
niet van Kongo teruggekeerd om in een abri re
liggen slapen en voor ik met verlof ga; moet ik er
nog eenige neerleggen. '

N" 39.

]icrr liet lren.r door.
l3ij 't lirieken van clen dcrg rneldtle rnen aan den

liomnranclant, dat een zijner mannen in d,en sektor
r':rn het 1' karabiliers gedood was. De ongelukki-
ge lag op de borstrvering, door zeven kogels ge-
troffen.

En toch rnrig lxen daaruit niet afleiden, dat het
rule leveu, de hevige aandoeningen, de vizies van
grurvelen, dood en moord, van onze soldaten bru-
tale, rvreede en harde wezens maakte.

Is zijn taal geweldig, zljn innerlijk karakter is
lret niet. Meer dan ooit voelt hij behoefte de liefde
en de goedheid te toonen, welke in 't diepste van
zijn liart schuilen. Zoo hechtte hij zich ook aan de
dieren. Hij had medelijden met de verlaten honden
en katten. Veel soldaten namen een der dieren aan
en het beest verliet hen nooit. Soms was het gan-
sche peloton de beschermer van een in de ruînen
aangetroffen huisdier .

In eçn hoeve va.n Reninge, hadden de soldaten
een kat ontdekt, die met haar jongen in het puin
leefde. Zij stelden belang in het nest en brachten er
eten. Deze hoer-e stond hij de mannen in hooge

EE fiROOTE OORTOû.



uere, lv:ult cr wâs een kâchel, wâarilr zc hout
stookten en waarop ze heele dagen kt>nden kokr:n.
. Zij krvamell er zoo clikrvijts, dat ze de :rirndacht
r.'an den vijand op die boerderij vestigden, en ze-
keren dag daalde een vlazrg van granaten op cle
gebouwen necr.

Er was toen g'ecn enkele soldaat, ntaar toen de
lnannen de projektiele0 de nturen zSgen doorboren
lradrlen ze aller) dezelfde gedac'hte : ( Lle katteû I ))

en eer men het verhinderen kon, srrelden eenig'en
van hen naar de beschoten hoeve.

Zij kwamen terug rnet dc jongen in hun arnlen,
ûâ daar de moeder verdwenen was, nalll lret pelo-
lon de weezeû aan.

Hoe dikwijls g'ebeurde het dat een soldaat roe-
kclor:s zijn eigen leven waagde om g'ewonden te
llaien. Na den val r,an Sint-Joris, toen er zooveel
gekrvetsten tusschcn den IJzer en de Noordvaart
lagen te liernren, schredcu soldzlten van'het gu in
den nacht over c1e laatst genoenrde vliet en waag-
den eich in tle vijandelijke tinies om cle patiënten
te halen.

Er zijn tr:rgisehe uren, waârop de gedachte aan
clen dood zich in angstige werkelijkheid opdringt.
Om de ontroering' te behêerschen,g'ekscheert men,
of geeft men zich aan het vurige geloof over.

Een kompagnie verzette zich tegen een over-
mâcht : 't was een tegen tien.

De mannen schoten van achter de spoorweg'-
lrelling op de aanrukkende Duitsche troepen. Deze
hadden den steun van machinegeweren, welke on-
cler de onzen g'roote verwoestingen aanrichtten,

Om de verliezen te verminderen, wisselden onze
mannen elkaar af en schoten ze om beurten. Reeds
lagen daar tal van mannen in het hoofd getroffen:
toch tuoest men vuren.

.Ln terwijl hun i<zrmer:rclen zich koelbloedig
bloot stelden, vereenigden.alien met een,eentonige
ar ernstige stem, hun gebeden en te rnidden van
rl 't geknetter, klonk het:

u Heilige'Mairgd \laria, bid voor hen, die schie-
têrl. D

Ver van hun geliefden, zonder nieurazs van vrout /
en kinderen cif ouders, velen wetend dat hun dorp
vernield, hun stad beschoten v/as, hebben onze
soldaferi g'eleden, wat g'een leger te verduren had,
voor de terugtcÊht der Serviërs geschiedde.

Lln als ze later rust en voedsel kregen, bleven ze
trrch <ipgewekt en kloek, en beoordeelden ze veel
beproewingen, rlret het eenvoudig woord: < 't Is
rle oorlog ! > zônder reden of oorzaak te zoeken.

In die dagen vzrn den lJzerslag zelf ontmoetten
rvij een strijder, die om zijn wonden achteruit ge-
bracht was. Hij kor.r zijn rechterarm niet meer ge-
bruiken:'!\ij vroegen hem zijn indrukken. Hij
vond.het wreedst van gansch den slag de bajonet-
âanvallen.

n't Is of ik nog de klairons hoor, die een
( assaut r blazen, sprak hij. Wij de loopgraven
uit... den aanval gedaan... Kogels .maaiden a1

nrânnenrweg', voor, nevens, achter ons vielen er...
"['och vooruit ! Dât was vooral vreeselijk, toen de
Duitschers met een achthonderd man over den
IJzer gera:rkten en u'ij op den oever rvorstetrden'
'l'oen àijn er veel in 't water gestooten, nraar van
de onzen gingen er ook mee.... En dan dat geroep
en getier... en êr tusschen het gekerm eû geklaag.

',!t-t - -

Sonrrnigen moeten op den linop drukken onr 't gc-
weer te behouden en de bajonet mâar in 't lijf van
den tegenstander laten... wa:nt ze konden de ba-
jonet, die tot achter de krul in 't vleesch zat, eL'

niet meer uit krijgen... Bajonetten, die der Duit-
schers zijn lang, doorboorden meermalen 't gat-
sche lichaam van de borst tot den rug... In dan
ook dat trappelen, dat stormen over gevallenen,
gewonden... die in doodang:st uw beenen, urv ja"
grijpen. Als ge me vraag't wat 't wreedst is, ja, dc
bajonetaanval! Maar als ge er in zijt, voelt ge het
niet. Ge zijt als g'ek, ge zijt woedend ook. Ntaar
achterna... o, clân voelt ge er al 't gruwelijke
vrrn ! r

Ik moest niets nreer vrag'en, de soldaat vertelde
voort, vlug, zenuwachtig, âls was hij nog aan
clen IJzer.

u De nabijheid van den dood voelt ge gedurig...
nlaar't is of ge den dood tart. En toch, 't is alzoo
akelig. Daar valt er een en roept : u Oe ! > Meer
rriet. Een ander, en zoo ztjn er velen, st--hreeulen
orn vader en rnoeder, of, als ze getrouwcl zijn, om
vroulv en kinderen ! Ge hebt er_ ook wel, clie knlnr
zeggen: < Ik ben er aân r, of : u 't Is nu mijn
toer r, anderen nog, die < Leve België u' u Leve
de Koning D roepen...

De Koning, dat is een man lEen mijner makkers
staat op post. Daar komt een soldaat en vraagt of
hij mag voorbijgaan.

.Neen, antwoordt mijn maat, hier mag niemand
voorbij. u

u Maar ik moet ginds heen... Ik ben toch goen
spion of verrader, maar een soldaat als gij. ,

u Hier mag niemand voorbij... Keer rap terug.r
u Dan moet ik zoo'n grooten omweg maken. D

n 'loe, zaag (zeur) nu niet langer... als ge waar-
achtig so{daat zijt, wat staat ge dan te zag'en en te
parlementeeren ! Ge weet ook wel, wat een order
is. L'eur (ga) nu voort ! iangs den weg, alwaar ge
gekomen zijt. En rap !>

De vreemde soldaat slaat zijn jas open; dr
sr:hildwacht kijkt scherper.

u I)e keunink ! > roept hij onthutst.
Nlaar de Koning rvenschte hem geluk om zlJn

flinke houding.
\Iijn zegsman had het ook over de kolonialen,

clie op het eind van Oktober n:rar den. IJzer kt'a-
nren, en vertelde:

u \N-reede kerels zijn -de Zwarten... (Zoo noem-
de deze soldaat de Ghurka's). Ze hebben een g'G-

weer, maar vechten liefst met hun langc, kromme
messen,'Wij mochten geen vuur maken in de loop-
g'raven. Zij wel, want ze komen van een wârm
land... en vonden 't hier koud. Ze trekken er:

meestal 's nachts op uit en kruipen dan ôver den
grond, met 't mes in hun muile, rechte naar de
loopgraven der Duitschers. En ge hoort ze bij
't vechten niet roepen of tieren. Ze steken of snij-
den de vijanden dood. Brr, 't is al wreed, o zoo
wreed ! Ge moet in zoo'n oorlog g'ezeten hebben ! "

Zoo was de gemoedstoestand onzer strijders,
O, wie kan naar waarheid die Oktoberdagen

beschrijven I Van 's morg'ens tot 's avonds zwier-
ven wij rond. Wat al teekenden we op ! Een zee
van ellende golfde over Vlaanderen, aan deze en

die zijde van'den llzer, tot in Frankrijk en Neder-
land I
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ik treed eeu huisje blirreu. ln de achtcr.Larncr
lcidt nren mij naar.een kast, lva:rrop't portret viin
een solda.at, een beel<Jje van I{. Vlaria en een bran-
dend kaarsle.

D.ie soldaat is de vader der kinderen, wellie daar
buiten vroolijk spelen; de rnan vÉrn de vrouw, dic
rne sontber zegt: 't portret wijzcnd:

* Hij is in den oorlog. ,
Dat kaarsje is ôok een gebed, lezer, even roe-

rend als de eenvoudigste of verhevenste woorden.
't Is een kreet, diep uit een onrustig harte, tot God
om hulpe...

Zooveel kerken achter den lJzer iû het bezette
laurd lagen vol gewonden, in groote meerderheicl
Duitschers. En overai ontstonden herkhoven... ai
maar door kerkhoven.

Eo bij al dat gervoel woonden nog burgers. !\'el
mochten we toen schrijven:

u 't Kanongebulder, och, ze hooren het bijna
niet nreer ! En hoe menigmaal, als ze 's avonds op
de hoeve bij elkander zitten, kunnen de leden van
't gezin elkander niet verstaan, vân wege 't hevig
mitraiileurgeblaf en 't geweergeknal, daar niet ver
van hen, want als 't donker wordt, rukken de troe-
pen uit en doen zij de wanhopige aanvallen, om
eeo loopgraal te winnen en door de linie te bre-
ken. r

En men verteldp oûs:
<< We moeten als honden voor de Duitsche mi-

litairen draven.
Zehalea weg, wat ze willen en wij zwijgen.

Ze warmen zich bij het vuur van meubelen, al is
er dood hout genoeg... en wij zwijgen ! Ze leiden
de bevolking van gehuchten en dorpen weg en wij
zwijgen. De pastoors ginder mogen bij begrafe-
nissen niet meegaan naar 't kerkhof ; al ligt ge
's nachts te sterven; de dokter mag, nadat 't dui-
ster is, u niet komen bezoekeo, en wij zwijgen !

Och, 't herte is soms zoo vol, maar rvij zwijgen.
En wat willen ze meer ! >

u .Vlaar waarom blijft ge ginder !' r vroeg ik.
a Omdat ons huis er staat, omd:Lt we nog lvii-

len houden, rvat we kunnen redden van de have,
lvaarvoor ge heel uw leven hebt gelverkt en ge-
spaard. Omdat we in den vreemde niet kunnen
dolen en liever't gevâar herden (trotseeren). I{oe
lalg? Ook daar zran en bij het front wordt die
vraag gesteld. In hun eerste g'eestdrift hebben de
Duitschers op Kezelberg bij Meenen, aan den rreg
Ilruggo-Rijsel een wegwijzer gezet. Op den eenen
:rrm leest men Berlijn, op den anderen Paris,

Vijf-en-twintig jongelingen uit de omgeving
van 't Iepersche front, werden zoo in hun werx-
kleeren en op hun kiompen weggeleid door solda-
ten, de bajonet op 't geweer. 'l'e Dadizeele stak
men ze op de tram, welke hen naar Kortrijk ver-
voerde. Die mannen, Vlamingen, moesten naar
Duitschland als gevang'enen. Ze werden van
spionnage beschuldigd.

O, die spionnage ! Nu ziet men een pastoor
opleiden, dan een notabele, vervolgens weer een
boer. Die menschen hebben nooit aan oorlog,
militarisme of spionnage gedacht.

Treurige individuën ontbraken evenmin... Zoo
ontmoette ik een loenschen kerel... Hij ging cho-
colade koopen en sigaren en suikerbolien voor de
'$Haten....

ei Vtxrr welhci' " vr<reg ik.
u Wat kan rnij dat scheleni' Voor l)uitsche,

-li'ransche en Engeische ), antwoorddehij. u'k Zou
:ran den duivel zelf verkoopen..- Ik heb in 't stroo
bij Duitsche soldaten geslapen en ook bij Belgi-
sche... Is 't vrede, ik leef van den vrede, is 't oor-
lug, 'k leef van den oorlog en in den oorlog is et
voor mij meer te verdienen dan in den vrede. u

n En te stelen ook? D zoo Lag't me op de lip-
Per).

Misschien zo'u een rechtschapen kogel een crirrti

rnaken aan dat verachtelijk lcven, want ik twijfel-
de er niet aan, dat ik met een lijkenberoover ge-
sproken had*

lk heb meër van die verda.chte mannen gezien.
Ze zaten te fluisteren in kleine kroegen en staken
elkaar verdoken bankbriefjes toe.

Maar weike edele karakters dan weer.
Een burger lag dicht bij een verbrandc hoeve,

't strijdterrein van leperen-Diksmuide.
Een kogel had een eind aan zijn.leven gertaalit.

De ruwe soldaten rvaren nu heen...
Ënge stilte hing om dien doode, een Vlaatrt-

schen boer....
't Gepiep vffr een wiel verbreekt die stilte.
Een geestelijke nadert, duwend voor zich een

kruiwagen. Zachtkens neernt hij den doode op en
legt hem op 't voertuig. Een uitgespreide stroo-
bussel is 't lijkkleed... En de geestelijke verdwijnt
met zijn treurigen last.

Hij wil den,burger toch een rustplaats schenken
in gewijde aarde.

In een hulzeke vond men een brief, De enkeie
regelen luidden :

u De arme vriend N... werd dçor eçn obusa;hcrl
getroffen. Men heeft zijn beide beenen moeteo ef-
zetten.., En't was juist op een dag, dat hem een
tweeling werd geboren. D

En dan volgden de namen vau vijf andere ken-
nissen, die nimmer huiswa:rrts zullen keeron....

Zoo'zouden we kunnen voortgaan.
De Duitschers trokken ook niet allen met geesl-

clrift nerar het front.
O, 't was al danig yerartderd. De naârrr vart

\rlaanderens kleine rivier, viui den lJzer, deed herr
huiveren. En in de kompagnies verteide nten, d&t
rvie daar heen ging, niet meer weerkeeren krtn,
tenzij als verminkt, geschonden van lijl.

'loch rukten steeds nieuwe troepen op. Ze ver-
lieten Brugge langs de Smedepoort of ze volgderr
den weg van Torhout, langs het oud kasteel van
Vlaanderens graven, Wijnendale, waar een lange,
rechte weg afbuigt tusschen Couckelare en Corte
mark op Beerst :ran, het laatste dorp voor Diks-
muide.

Op bevel moesten de soldaten zingen, nraar.\'e-
len deden het met schreiénd harte.

Deserteurs zwermden naar het Noorden, naar
Holland.

Zoo teekende ik in die dagen te Sluis op:
u Die burger, in blauwe trui, met een pakje, dat

nu juist niet voor hem geknipt scheen, een geiaat,
niet inrdeze streek eigen-, maar een Duitsche type..,
ik begreep al dadelijk, dat ik bij een deserteur
stond.

En maar recht door zee... Ik-vroog dus:
r. Ziit ge den striid moû ? r
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Opnralsc'h cler Duitsr:lrr'ri r:tn tie zcclirrsl

u Z<sover ) cn clc ruan hield zijn hlrnd bovcr liet
lroofd, Hij had meer dan genoeg van clen oorlog.

,, J:r r, zei hij dadelijk, zich veilig gevoelentl op
\crlrll;:nd's grondgebie<i, " ik ben het rnoe, als
een sttrk vcc rlzriir do slachting gejaagd te \,vorclen ;

ik brn het 1non, r)irirr de pijpen tc clansen viln trot-
schc, .iorrge officieren, die zeker meenen, dat ik
{'cen meuschelijk gcvocl crn geen lielde votrr vrollw
,'rr kindeten heb I >

Zijn oogen llikkerden toen hij dit zei. Flr sprak
,'p dirt oogcnblik haat uit.

u De lJzer r, hernam hij, u die ntram doet ve'
len van ons huiveren. Dat is geen strijcl, traâr een
rnasszrmoorder:ij I lin vvat hebben rvij in dit lanil,
lrier, in België, te maken; wâarom rnoeten wij ,

I)uitschers, dit br:rve, goedige volk ten onder
lrrengen, lret orgelukkig maken, het uitputteni'
L)at doc il< nit't lzrnger.; rlaaLr help ik niet aan mee I

l)esertr:eren is et:hter cen B'elvichtig'besluit. Het is
vil{lrwel ze8gen aan ll\v gcboorteland, u\À' betrek-
king, het is doot'lar:m op straat st;r:Ln, zonder werk-
Irring. i\ia.:rr ilç. hr:b armen aan het lijf. l4iat er nu
i;.r:ttst gebcur-cl is, detd t1e maat vol. Ik lvas na
nrijn terugkeer" 1:an den IJzer ingeklvartiercl te
Iil:rnlicnbergho, irr een huis; door nroeder en doch-
tt:r bcr,voond. 2iekeren nacht hoor ik een geweldig
ievcn. Een onderofficier en een soldaât u'aren bin-
rle[gedrong-en, onder voorwendsel, dat ze licht
hrrr:lden gezien. De vrouwen begonnen tcr roePen
r:n te schreeurven. lk rvord rvakker', schiet naar
lrtrven en \rraag- daâr aatt de kerels lvat zij er te
rnâl{cn h<ùben.

De ondcro{licier. beloolcic nre straï. 1'oeu werd
il< krvaad en smeet den kerel van tle trappen. De
:-rnder storrndc dan ook weg. 's Anderendaags
kreeg ik berir:ht,dat ik voor den krijgsraad moest
\,ersclrijnen. qDank ur, dacht ik en deserteerde.
En nu gevoel ik me een ander mensch; ik ben
g'-ee.n stuk vee meer, nlaar een wij man. Ik zai in
Arnerika nrrjn fortuin beproeven. r

Kort Îe voren sprak ik nog een anderen deser-
teur. Hij had een burgerbroek aan, die hij in een
iruis afg'eperst hacl. FIij beweerde, dat hij het
l<ieedingstuk in een onbewoond huis genomen had,
rnaâr verspralc zich menigmaal. En nu druk ik op
zijn bekentenis, om ailn te toonen, hoe de laster
(r\rer frânc-tireurs in de lvereld kwam.

I)e nran vertelde me, dat hij al een verhaai ge-
rctrl har1, r'oor geval hij later deze daad varj de-

sertie zou moeGrt verantwoorden. Dan zou hij
ze*agerlr dat hij van zijn troep afgeslagen was en

rioor ecn ircnde lrurgers vetvc.lÉirl rrycr<i en vlut-lr
ten rnoest.

lk rvees henr op de onzeu. I)oor burgers ver'
volgd vzLn bij de lJzerlinie tot de Nederlaldsche
grrrns, iangs dorpen en steden, welke van zijn ei'
gen solclaten wemelclen, waarvc,or de bevolking'
rioor sr.:irrik lamgeslagen was.

,, Och, dat alles wordt zoo nauw niet onder-
zocht r, klonk het ant',voord.

Door burgers vervolgd, met een spâ,een dorsch
viegel, een bijl dan natuurlijk, want er zijn geen
vuur\Tapens rneer... Zie eens r,r.elk prachtig ver-
ha:rl varr .,r'ilcie, wreede lranc-tireurs daarop ge-
brodeerd kan rvorden 1

iin zoo komt de laster in de werelcl !

En een derde deserteur kwam met dezolfde be-
schuldiging voor den dag.

I)e eerste was oprecht. Die zei tot ieder, rvaar-
om hij dc'serteerde en op de vraag of hij vijande-
lijt<heden vern rle burgers ondervonden irad, ant-
r,r,oordde irij : u \/an de burgers? Die zijn rrret vrees
geslagen. >

Een vierde deserieur, een jolgeiing van achttien
jaar, klvam over als een zenuwzieke. Hij was eerst
bij Verdun geweest en dan aan den IJzer en ver-
telde van de verschrikkingen,welke hij gezien hacl.
Vlaar toen hij naclacht over de toekomst, over zijn
verhouding tot de overheid na den oorlog, besloot
hij toch rrraar terug te keeren, a1 had bij zijn ge-
rveer reeds weggeworpen. Wat zal ziyt lot ge-
rveest zijn? Hij was een ontwikkeld jongmensch,
van goeden huize... Eigeniijk een kind nog. Zijn
vader en broeder rvaren ook in den krijg.

Deserteurs dier r1e grens over kwamen, mochten
zich dan nog bedenken. Inmers werden zij niet
tijdens een gevecht uit tret land gedreven. 'i Kon
verdwalen zijn. \{a:rr deze rvas wel een der zeld-
zamen, welke de grens opnieuw overschreden, om
terug' te keeren in de hel.

Duitsche gendarmen patroelleertlen tusschen het
front en de grens, want de staf rvist het wel, dat
tal van mannen ai den grurvel poogden te onf-
vluchten. De officieren verspreidden trouwens den
leugen, dat Nederland de deserteurs terug stuur-
de.

.f a, 't g-ing nu irard om hald.
En heerschte van beide zijden der linie een ge"

rveldige sparrrring.
Keercn u'ij naar dr:rr spoortlanr terug.
We hebben de paniek onder onze troepen be-

schreven. V'luchtende hoer:en stroomden Veurnp
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Kantonnement der Fransche fusiliers
te Nieuwpoort.

l;innen en verbreidden er den alarmkreet, dat clt:
I)uitschers doorgebrokerl waren. Hun rvoorden
rverden als 't ware bekrachtigd door de aankomst
varr veel soldaten, welke nabij de stad kantonneer-
rlel. Een deel der bevolking trok heen. Ook buree-
lcu van den staf verhuisden naar Poperine.he.

Dc Koning zat op het stadhuis. Men kon zich
zijn gemoedstoestand voorstellen. Alles scheen
t'erloren. Moest men ook 't la:rtste stukje van Bel,
giii aan den vijand overlaten ?

(ieneraal Wielemans, chef van den staf , bracht
hem een bevel tot een algemeenen aftocht. om het
stuk te teekenen. 't Was nog' geen formeel order,
rnaar 't zou slechts uitgevoerd worden bij strenge
noodzakelijkheid. En deze scheen niet ver af.

I)e vorst aarzelde. Hij dacht na.
\Vat later nam ÉIeneraal \4/ielemans het bevel

terug. Kolonel Berheirn had zijn derde brigade
terug in het vuur. Men bracht de linie achter den
spoordam, en 't was onbegrijpelijk, maar toch een
feit, dat de vijand van zijn overwirrning :.een par-
tii getrokken had, maar aan den Groolen Bever.
dijk bleef hangen en er zir:h verschanste. Blijkbaar
moesten zijn troepen ook uitblazen. Men had van
lren eveneens bovennrenschelij!<e inspanning ee-
cischt. O. lradden wij maar mitrailleurs en over-
vloed van munitie gehad, gelijk hij. Doch altijd
clie rr.rinderheid in alles, behalve in moed en dapper-
heid.

't Fronl verplaatste zich dus naar den spoordijk.
(lrossetti's brigade kwam van Lombardzijde her-
waârts en werd ginds door territorialen vervan-
gen. Men plaatste cle Fransche afdeetingen tus-
sehen Belgische I zoo kon de eene groep de andere
;ranrnoediqen en ook rvekte de aanwezigheid der
ceallieerden bij cle onzen nieurve hoop.

Geducht rvas de linie niet. Een kleine dam van
geringe hoogte. die onder de gra,naten lag te tril-
l(:n en te schommelen.

Nooit had een soldaat z.ich aan zulk een dunne
liin rnoeten hechten. Hii had de forten van Luil<
crr Antu,'erpen gekend, de schansen door prikkel-
elrzrad bescherrrd : Lrii Luik wa's de Maas. bii
Schoonaerde de Schelde,hier in de vlakte de lJzer.
maar nu bestaat er niets meer clan deze lichte hel-
lrng.

Nnast he:rir rvordt bet geschut in stukken qe-
rclroten . zekere groepen hezifien slecht*c tu'ee of

drie kanonnen rneer met schaârsche munitie; dc
tegenstander daarentegen, die een onditputtelijk
rnàteriaal bezit, slingert een stortvloed granaterr
op den dam.

\'Ien mat zich a{ onr een schuilplaats te vindeo ;

cr is er geen. De dood treft den soldaat onder het
stroo der mijten, onder den grond, achter de mu-
ren, in de kelders, overal. Hij grijpt de mannen
r:n ool< de dieren.

FIij slaat de lichamen van runderen, Paarden'
rlrrkens open.

N{aar ondanks dit alles, sehijnt de Belgische
soldaat te gevoelen, dat deze onbeteekenende dam
van nu af aan een vaste wal zal ziin: zoo schreef
\{arguerite Baulu.

En inderdaad, al is de Duitscher nog'even over
ilien dijk geweest, toclr moest hij terug en vier jaar
las hier de grens tusschen zijn gebied en dat der
13elgen.

De lezer zal zich nog herinneren, hoe wij bij een

overzicht van de krijgsbewegingen in 't lepersehe,
schreven, dat French den slag aldaar in ziin rap'
port in twee episoden verdeelde: de 1" eindigt hii
op 2.6 Oktober, dus den datum waarop ons leger
achter den spoordam terugtrok.

En inderdaad; nu ontwierp de Duitscher een

nieurv offensief, niet alleen aan den lJzer, maar
,,'an La Bassée tot aan de zee.

't W'as een grootsch plan... een verschrikkelijk
plan, moeten we eigenlijk zegg'en, want duizen-
den menschenlevens we,:den op 't schaakboord ge-
zet, dat nu Vlaanderen heette, de strook van de
Leie tot de kust.

De vijand nam zijn maatregelen. Hii versterkte
alle belangrijke punten, welke hij aan deze zijde
van den llzer bezat en bracht talrijke troepen
over.

Acht regimenten werden voor de eerste bestor-
rning aangewezen.

Een geweldig bombardement opende deze nieu-
we krijgsbedrijven. De gansche vlakte lag ondcr
vuur. De geheele streek van Nieuwpoort tot rle
Leie danste, schudde, schommelde.

f)e keizer rvas naar Vlaanderen gekomen, Men
zag hem te Dadizeele, en deserteurs vertelden, dat
hij zich ook te Hollebeke bevond. De opperste
krijgsheer moest zijn mannen,die voor hem gingen
sterven, door zijn aanwezighcid aanmoedigen.
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Terechtstelling van een spion.

Deze zouden dus strijden onder den blik van den
afgod der natie.

Den 29" barstte op 't lJzerfront de orkaan los.
Het begon al eer het licht was.De scharen hadden
het keizerlijk legerorder vernomen.

En daar sprongen ze voorwaarts op Ramska-
pô1le en Stuivekenskerke vooral.

Op het eerste punt stond het geteisterde 5" linie,
met zijn zoo dunne rijen, op het tweede, afdeelin-
gen van het 13o en 10".

De onzen vuurden onophoudelijk in de naderen-
cle benden, en met hoopen vielen de grijzen neer:
rnaar de anderen u'ankelden daardoor niet.

De keizer v/âs aan 't front, Zoo herinnerden de
officieren. Ze vochten onder zijn oog..., al zag
Wilhelrn het niet hoe gewondeo kreupden, schrei-
den. huilden. hoe weer de bloem van zijn volk op
de bloedige velden sneefde.

Bii Stuivekenskerke Ëereikten de Duitschers
de snoorr,veghellins. Ze heschen er zich op. 't Oo-
genhlik was dreigend.

< Volhouden ! r rieçren onze aânvoerders cn ze

dachten aan het water,dat redding brengen moest,
q/ant men zaE het reeds stiigen in de vlieten en
grachten en zijpelen in de rveiden.

De mannen van het 13" en 10" deden een gelr'el-
digen tegenaanval. Zii verzamelden hun laatstc
kracht en wierpen zich op den viiand. Een vreese-
liike stonde... een striîd vol razernii... een botsing
die dan toch eindigde met een vlucht van de over-
levendê Dr,ritschers terug naar de schansen.

, C)ok ç'at Noordeliîker. ioegen de keizerliike of-
fieieren hun benden den dam op. Bii het station
rnnn'Renrslr*pdle momt hat 5l wîikta. Ffat kon niet

meer, al de ontzettende dagen van Lombardzijde
c'n de Noorclvaart hadden den weerstand gebro-
lien. Iln nu het hoofd biederr ;ran steeds mââr ver-
s<:he troepen, lirachtig gestcund door de moord'
rl;rclige rnitrailleurs, lret was nict doenlijk.

Drie regimenten vielen het aan. Maar toch ver'^
dedigden de heldhaftige Belgen het terrein met
clen moed der wanl-roop; de strijd golfde heen en
rveer. Illke voet grond kostte de tegenpartij veel
bloed. À{cn vocht over en tusschen gc*'onden cn
clooden.

I)en ganschen nacht duurde die kamp. De artil-
Ir:ric deed het granaten regenen op het ongelul<l<i-
ge Ramskapelle en de wegen er om heen.

'loen de laatste Oktoberdag daagde, waren dc:

f)uitschers mecster van het dorp. Daar voor hen
lag de weg nâar \ieurne. Maar die baan werd ge-
sloten door het ?" en 6" linie en het 151" Franschen.

Deze duldden g'een verderen vooruitgang, Ja,
de toestand was kritiek. Zou Veurne dan toch val-
len, cle laatste stad van België in dczen hoek, zoo-
:rls zuidelijker Ieperen zijn lot verbeidde?

\{aar het water rees in den Beverdiik en zijrr
r'lieten. op het drassige lanrl. De vijand'nverd den
nieuvgen bondgenoot der Belgen g'ewaâr.

\Âie zagen hoe de werkzaamheden aan het Oud-
\reurne-Sas geschorst moesten worden in den
rracht van \Iaandag op Dinsdag, daar de deuren
toesloegen.

Kogge en kapitein 'I'hvs moesten wachten tot
Dinsdag.

Ziehier hoe de opzichter der Noordwatering van
\/eurne in al zijn eenvoud zelf de gebeurtenissen
van dien 25n Oktober vertelde:

" Om 4 uur 's noens trokken we weer op. eerst
naar Wulpen, dan naar Oost-Duinkerke en Groe-
nendiik. We gingen recht naar de havengeui en

wachtten in een herberge, waar we eerst aten.
's Nachts ten eenen konden we weer werken. \À/e
haddcn nu goede voorzorgen genomen. 'We waren
nret kommandant Thys. twee onder-luitenanten,
een korporaal en trvee soldaten. Ze droegen reepen
op stokken en ander tuig.Om 2 uur waren we aan

'1 C)ud-Veurne-Sas. \Âre bonden reepen aan de deu-
rerr die clns nu niet meer cle farce van het toeslaarr
zouden bakken. f)e soldaten groel'en tv'ee putten
en in elk liroop een soldaat. rrret 't eind van een

reep, om.de deuren te regelen. g'eliik ik hun uitge-
legd had. Rond nns barstten de granaten en

Nieurvpoort stond in brand. 't 'Was al vuur, de
hemel zag er rood van cn lanss de havenqeul was
het een processie van vluchtelingen. 't Was wreecl
om al dat geruchte te hooren, een klagende menig-
te. schreemende kinders en dan dat geschot en

sepoef.'.. Ik draaide mïi in miin mantel en lat
daar" Thvs lag op den arduin te luisteren of het
rvnter kr,vam. Altiid was hij aan 't meten of 't nos
niet steeg.

. Karel ". fluisterde hii, " 't zit zoo lang 
"veq'-,,, la. gisteren was hct schuw weere. maar nu is

het stil, en dat kan een verschil maken van twee
uur. Maar 't"zal kômen.

Kwart r'661 6... Het water duwde de deuren
opèn... 't 'Was daar. om ons te redden, nm den

Duitschman te veriaqen'
T{ommandant Thvs sprông op van vreug'de
u.'t Lukt ! r riep hii met ingrhouden stem.
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Plan der gevechten rond Diksmuide
van i Oktober tot !4 November 1914.

u Ja, de natuur is onveranderlijk... ,
Nu ging alles goed. \À/e konden voortg'aan.
Om 7 112 uur stonden we weer te Veurne. Het

u'ater rees... en 't zou niet rapper gaan dan de
natuur wilde. Drie dagen moest het duren... Maar
uit den Beverdijk ging het overstroomen en de la-
ge landen, waar de Duitschman zat, onderzetten.
En 't is zoo gebeurd, lijk ge weet. De uitgevoerde
rverken beschermden ons. Van eig'en moesten er
dan maatregelen genomen worden om die onder-
u'aterzetting op peil te houden en den afvoer van
onze gronden te regelen. >

Ja, 't leek eenvoudig, wanneer alles eenmaâl
aangeduid was.

Ook bij Nieuwpoorts sâssen liet men water bin-
nen om de overstrooming te bespoedigen.

l{en had er eerst de bruggen doen springen.
maar in den nacht slopen mannen der genie met
zel<eren schipper Geeraert over een plank en waak-
Len bij de verlaten, om uit zee meer en meer
water over het door de Duitschers bezette gebied
te laten vloeien, en den vloerl dan te regelen.Hier-
or,er later meer.

Dc Duitschers rnerkten dus, rvelk een strik uren
lrrrrr spande. Zouden ze het w-ater nog' voor kun-
nen zijn, tenminste'cle volle overstrooming? In
elien zin toch werden bevelen geg'even, en men had
nu l{amskapelle waaruit men verder oprukken
moest. Alle pogingen stuitten echter af op den
heldenmoed van Belgen en Franschen.

We zeiclen reeds dat dit offensief slechts een on-
clerdeel \,vas van een algemeen aanvalsplan tus-
sc:hen La Bassée en de kust.

Laten we zien, hoe het intusschen daar zuiclelij-
ker van Ieperen in die dagen verging.

Ook bij Ieperen was de toestand oirrustu'ek-
kend. Het le Britsche korps, dat in de richting van
Poelkapelle optrok, (1" divisie, generaal Lomax,
links en 2n divisie, geueraal Munro, rechts) kon
niet verder darr Sint-Iulien. Bixschootc u'erd door
rit' Franschen verlaten.

l-{et XXIII' liorps van den vijancl nam Vijfhui-
zen, Luigem cn Merkem, en beloerde het kanaal
va,n Ieperen naar den lfzer. Forceerde het dit, dan
warcr Diksmuidc tcn Noorden en leperen ten Zui*

den beiden in den rug bedreigd. Gelukkig werd
cle voorhoede bij Driegrachten teruggeslagen.

N{aar bij Pilkem clrong zij in cle linie der C:r-
mcron Flighianders; van cle 1" brigade (Fitz Cla-
rence). Nloorddadig werd daar gevoc-hlen in eerr

strijd m:ln tegen man. De Britten moesten wat
wijken ; hun laatste groep hield nog stand in een

herberg, vuretrcl door cie ramen! cloor gaten in het
clak, terwijl karneraden daar binnen lagerr te ster-
ven of reeds dootl wâren. 'lenslottc orlsingelclcrr
de Duitschers het huis.

Ia, de toestand werd kritiek.
Er moest ruimte komen. Generaal llulfin voer-

de zijn afdeeling naar Sint-ian cn zijrr manrrerl
vlogen met de gevelde bajonet het dorp binnen'
Zoo onweerstaanbaar was deze aanval, dat de te-
genstander vluchtte; 600 Duitschers gaven zich
over. Tegelijkertijd sloeg de g0 brigade een aan-
val af bij Langemarck. Hier ook was het gevecht
ver:schrikkelijk. De vijand had bevei kost v/at
kost door te breken i maar de Engelschen dachten
aan hun taak, tot elken'prijs den storm af te slaan.
't \4rerd er een echte slachting in siijk en bloed,
over gewonden en dooden, welke zich in holle we-
gen, achter hagen, tegen muren opstapelden.
Men gebruikte de lijken zelfs als borstwering.

Eindelijk moesten de Duitschers terug'; ze lietec
1500 dooden op het terrein achter.

En op dien stond daagde voor de Britten ver-
sterking op. Geestdriftig juichte men cle Fra:rscfie
17" divi'sidvan het ge korps (generaal Dubois) toe,
dat ter rechter tijd arriveerde.

De geallieerden namen nu Sint-Julien, waar $,'e

het l" korps zagen blijven haken; niets kon het
élan der Franschen breken. Van Sint-Julien ging
het naar Zonnebeke, dan na4r Passchendale. Maar
hier beheerschte de vijand een geduchte positTe,
de heuvelrij, welke het sterfbed van duizendon
jonge mannen is geworden. Kanonnen en mitrail-
leurs braakten hun allergeweldigst vuur en zaai-
den den dood in de aanrukkende rangen, ç1aar
toch bereikten cle dapperen van cle 1?" divisie den
zoom van het dorp.

De tegenpartij, begrijpend, dat dc kans op een
overwinning tegen de.ze troeperr gering wast zôcht
een z\Mâkkere plaats en meencle die te vindan tus-
schen Zonnebeke en Geluwvelt. Daar immers werd
juist het 1,o Britsche korps .door Franschen afge-
lost.

De vijand nam er het Polygoonbosch, waarirr
het oefenveld der Iepersche ruiterijschool lag,
maar niet lang hield hij het in bezit. In een onstui-
rnigen tegenaanval wierpen de Franschen herrr er
g'eer uit, en vero'i'erden dan bij Passchendale 8{){)
meter loopgraaf met ! kanonnen en ! machinege-
weren.

Het 1u liorps der Engelschen rukte op z.ijn beurt'
naar Becelare op. En nog meerdere versterkitrg
i<wam, namelijk de 31" Fransche in{anterie-divisie.,
Deze drong tot bi.i Poelkapetle.

Bixschoote zagen we verloren gaan ; 't rvas een
te gewichtig punt om niet te pogen het terug tê
nemen. De strijd schommelde er heen en iùree.r ; nrr
u'aren de Franschen, dan de Duitschers er mee-
ster. Men rvorstelde in de straten, de huizerr, cle
tuinen. Kamers lagen vol dooden; lijken veriper-
den den wcg. Met ware râzcrnij botwistte nren
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elkaar 't bezit van het vroeger zoo afgelegen,
vredzaam dorpje. Ten slotte behielden 'i Leizert
troepen het.

't'W'as dus vooral bij Langem:irck cu in <le orrr-
geving', clat het zwaartepunt van den ontzettenden
kamp lag. Daarop hield de keizer met zijn staf den
.blik gericht 

- 
figuurlijk natuurlijk, wanr de op-

perste krijgsheer en zijn gevolg blevcn vrr genoeg.
v:rrr 't gevaar. om hrriten bcreil< rler l<ogels ie ziirr

Il'ot:h l.lcsloot 't uiterstt' tt tlocn, ()nr cr dr. 1tl.rrr.

Zanrlro,rrrlt :lorrrl cle î" Britst'ht' dir isie, en ten
T.uickrt r;rrr liorleu'iirle. or,cr Horrthem tot (iartle.
[)icrr rlt' rLritcr-ij i an .,\llcrrbr'.

I)r' r ij:rrrrl harl geptr<>g<l lrt:t lront rlt'r 7" rlivi:it'
1 i lrrt'l<t'rt.

Hij n:rrn Iieutel ten \\:cs1t'rr \'?ln l3eceltrere cn
lr:rrlrllr:tlrfrlt er zich ontl;rnlis r]en hardnekkigen
It'gtrr:urrrr,;rl vzrn het Wzrru'ickshire reg'iment on-
r ilr l<olonel l-oring. f)c' aankomst van het 9"
lir.:tns, ht' l<orps redde <len toestand.
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Britsch oorlogschip bewapend met kanonnen van
30 cm'

I-Iet 1" Britsche korps drong zelfs tot bij Bece-
lare vooruit, maar kon in spijl van vele ofiers het
tlorp niet nemen.

I)e Duitschers poogden dan hun tloel te berei-
l<en bij Geiuwvelt, op den weg Ieperen-Meenen.

tsen nieuwe worsteling'ontstond daar bij Kruis-
cik. Het 2" Scots Guards stormde op den vijand
in, en omsingelde 20O gevangenen.

De 26" Oktober brak aan, met een dikken mist
en, hiervan partij trekkend, verrasten de Duit-
sclrers de positie, Zij hieven reeds hun overwin-
ningsgeroep aan! meenend Kruiseik vast in hun
bezit te hebben, toen g'eneraal Rawlinson tegen
den middag de 7" brigade ruiterij uit Zandvoorde
zond, De paarden stormden aan, de ruiters vuur-
d.'.n en chargeerden en de vijand week naar den
r.vt g Becelare-\À/ervik over de Rentebeek naar
I)arrnemolen.

Generaal Capper hergroepeerde in den nacht de
?" divisie.

Hei 1" korps en de ruiterij Allenby g,ingen dan
z.elf tol den aanval over en wonnen eenig terrein.
\ran beide zijden u'aren de verliezen groot. Ook
hier mislukte het pl:rn van den keizer en zijn staf.

Evenecns over de Fransche grens bij Neuve-
Chapelle tn Givenchy woedde hevige strijd. Tel-
kens drong de overmacht in de geallieerde loop-
graven, ma.rr telkens ook werd zij er met de bajo-
net uitgedreven.

Nog gaf \Àrilhelm II de hoop niet op.
Den 30P Oktober werd een nieuw offensief ge-

last met een groote massa troepen:37" en 38" bri-
gacle landwehr, geersatzdivisie, marinedivisie, ge-
dcelten van de VII6, XI\r", IVU en III" Beiersche
liorpsen.

liij een g'evangene vond men een order van ge-
nci-:ra1 r'on Deirnling, bevelend dat het X\,r" 1<orps
rrtt'het II" Beiersclre en het XIIIU korps de linic
lrij leperen brer[en m]esten,daar de keizer het sul;-
scs dezer berveging ais van het e'rootste belang
loor den afloop van den oorlog beschouwde.

IIet X\,-" korps rukt.: uit \Àiervik en Komen op,
r.r-r vcroverde met den sieun van zwaar geschut het
<lorp Zandvoorde, dat cloor de ?o divisie verdedigcl
rvr:rd. f)e.3" ruiterijdivisie (generaal B-vng) moest
Ii I crin-Zillebeke opgeven.

f)ez.e tegenslag bedreigde den reclrtervleugel
drr 7'divisie.

Generaal Douglas Haig gelastte tot elken prijs
de bosschen tusschen het kanaal en Geluwvelt te
behouden, cn vroeg' aan ll'och dringend om ver-
sterking. Afdeelingen van het B" korps rukten aan
en bezlvoeren het gevaar.

'fen Zuiden van het kanzral Ieperen-Komen had
lret ruiterijkorps van generaal Allenby het zwaar
te verantrvoorclen door den druk van het II" korps
ISeieren, dat tusschen Hollebeke en Meessen stond.
Het moest twee kilometer rvijken. Twee bataljons
Hindoes brachten hulp in de richting van lVijt-
schete.

l'usschen Meessen en Armentières hield het il'
Britsche korps (generaal Pulteney) flink stand.
Inclische troepen losten het !" korps, dat geheel
afgemat was, af.

Aldus was rond Ieperen een vooruitspringend
punt ontstaan, het bekende n salient ,, zooals de
Engelschen het noemden. De linie liep immers van
Bixschoote naar Poelkapelle, Wallemolen (bij
Passchendale), Zonnebeke, Geluwvelt, Klein-Zil-
lctreke, Hollebeke, W-ytschate, Meessen, Ploeg-
steert. We zullen nu eerst zien, hoe het aan clcn
IJzer verder verging.

xv.

De Koning en de Koningin in De Panne. - Dr
verzor$in$ der $ewonden. - De laatste Okto-
berdagen bi! Diksmuide. - Een bevel om Rams-
kapelle te nemen.

Laten we ook in deze tragische dagen even den
blik werpen âchter het front. Hugh Gibson, sekra-
taris der Amerikaansche Legatie, bezocht in dien
tijd Le Hâvre, Duinkerke en De Panne.

* Bij mijn aankomst in Le Hâvre, 26 Oktober,
begaf ik mij naar het Hotel des Regates, dat op
zee uitziet r, schrijft hij in zijn verslag. (1)

u De verschillende ministeries bevinden zich in
de voorstad Nice-Havrais; een villa is er voor den
I{oning en de Koningin voorbehouden, maâr tot
nu toe hebben zij het Belgisch grondgebied niet
.erl ai en .

Deze kleine voorstad geniet alle voorrechten van
exterritorialiteit, zoodat de gezant van Frankrijlr
in België bii een vreemde regeering geaccrecli-
teerd is in zijn eigen land.

Hier wemelen de straten van troepen der drie
verschillende naties; daar liggen een twintigtal
r-rachtschepen in de haven gemeerd.

Yoortdurend ontschepen nieuwe Britschc troe-
pen. Zii trekken al zingend door de stad en begc-
ven zich naar de kampen buiten de stad ; van daar
zendt men hen naar 't front.

Bii het hotel zijn trvee Engelsche hospitalen ;

een er vân is het Kasino. C)veral zijn er gewonden.
Er heerscht een verwonderlijke kalmte en toch
voelt rnen in alles den oorlog. De Franschen zien
er r.astbcsloten uit en vertrouwelr op de eindzege.

Hct ministerie van Buitenlandsche zaken is in
een bevallige villa, door een schoon tuintje omge-

1) n L" Bolgiquo pendant la guorre. 
',



ven. Het werk staat er niet stil. Ik heb ieder ont-
nloet, yarl nrinister l);rvignon tot den portier.

Generir:rl Jungbluth, die hier den Belgischen.
\'orst verteflenwoordigt, zil mij morgen laten we'
tcn o1 il< n:rar het front l<an gaanr on1 rien Koninq
t'rr de Koningin te spreken. D

I)en l[J" Oktober verliet L]ibson I-t: Hâr-re onr
zich nei:rr het front te begeven.

" Het had den g'anschen nacht gereciencl ,

ru:r:rr clat verhinderde niet, dat de auto snel over
rlcrr rvcg reecl langs Fécamp, Dieppe, Eu, Abbe-
ville, Itlontreuil, Boulogne, Marquise cn Calais.
onr te Duirrkerke eyen over vieren aan te komen,
nog juist bijtijds om den geur op te snuiven van
tl'ee bonrmen, door een vliegtuig tegenover de bu-
reelen van den voorzitter van den Raad gervorpen.

\,'an af Abbeville was er een drukke beweging
r,:ur Engelsche, Fransche en Beigische troepen.
Ik zag Indische soldaten welke er bevroren uitza-
gen en u'einig op hun gemak en het weer rvas dan
cxrli guur en somber.

Dc Belgische eerste minister bezat zijn bureel
irr het kabinet van den maire op het stadhuis.

FIij bcvond zich toerr in het groot hoofdkwartier
te \/eurne en men clrong levendig bij mij aan, dat
ilr hem achterna zou reizen. Veurne ligt 21 kilo-
rneter van Duinkerke.

Toen ik er aankwam, was ieder zeer opg'ewon-
den, want juist waren er eenig'e granaten 

- 
men

rvist niet van waar 
- 

bij het station gevallen.
Maar de minister was h;er evenmin en daar cle

avond viel, besloot ik mij naar De Panne te bege-
\.en. \Maar de Koning en de Koningin rvoonden.

Geen van beiden bevond zich daar. De Koning
was bij het leger en de Koningin 'r'erpleegde de ge-
wonden.

In alle hospitalen waren er gekwetsten. In de
verloopen week alleen reeds hadden de Belgen
12'000 man verloren.

Ik keerde naar Duinkerke terug. r
Minister de Broqueville meidde den volgenden

clag aan clen heer Gibson, dat hij om vier uur de
Koningin in De Panne en om half vijf den Koning
in het Groot hoofdkwartier vân Veurne kon ont-
lllOeten,

Dien dag had ons leger moeten wijken tot aan
den spoorweg, zooals wij verhaald hebben.

De onderwaterzetting was aân den gang.
Gibson reed in de richting van het front. De

Duitschers vielen hevig aan en de kanonnade was
verschrikkeliik. De Eansche linie lag onder een
u'olk van rook.

. \Vii l<eerden naar Veurne terug D vertelt de
sr:hrijver. n I)e eergte minister wachtte ons in het
hotel. Aan de deur bemerkte ik buiten den gewo-
nen schildwacht, twee eenvoudige jagers te paard,
wâarvan een het kruis van kommandeur van het
eerelegioen droeg.

Zi\ groetlen ons al glimlachend. Ik bcanturoorcl-
rle hun saluut en tracl binnen. Zii volgden on,c en
een verweet me. dat ik hem niet herkende. I-[cj
t'as de hertog van Ursel. clie vrijrvillie dienst ge-
nomen had. Het régiment tvâs zoo pas afgelost en

achter de linie gestuurd.
Na het ontbijt reed ik naar De Pantre voor het

onderhoud met de Koningin. De villa u,'aar zii ver-
hhof, lag in de duirrcn. Daar warGn twce gcndar-

ito3

men, de sekretaris van den Konin_g en gravin de

Caraman-Chimal'-, eeredame der Koningin.
Nauwelijlis was ik binnengetreden, of de deur

ging open en de Koning verscheen'
Uil naa vernomen, dat de l{oningin nrij audien-

tic verleentle en was in auto vart Veurne gekomen.
In enkele oogenblikken kon ik hem inlichtingen
geven over zijn vrienden te Brussel en andere vra-
gen beantwoorden.

Ik veroorloofde mij hem een voorstel te doen:
ons komiteit, dat in Amerika hulp wilde verzame-
len voor België ,zou gemakkelijker bedragen ont-
vangen, zoo de Koning er in 

"vilde 
toestemmen ecn

beroep te doen op het Amerikaansche vol'k. Dade-
lijk kéurde hij dit gedacht goed en samen stelden
wij den oproep op, welke naar de overzijde van
clen Oceaan gestuurd zou worden.

Van uit dit vertrek konden we de Britsche sche-
pen zien, die de Duitsche linies beschoten ; onop-
houdelijk rinkelden de ramen.

De Koning leunde tegen de tafel aandachtig bij
elk woord van het opstel. Eens keek ik hem aan,
maar il< had den moed niet hem nog eens te be-
zten.

Zijn gelaat droeg dé treurigste uitdr:ukking,
rvelke men zich voorstellen kan. Toch uitte de
vorst g'een enkele klacht.

Toen wij bijna klaar wâren, trad de Koningin
binnen en noodigde ons tot de thee uit. Volgens
het protokol hâd ze mij moeten verwittigen door
haar eefedatner maâr zij stoorde zich daaraan niet.

De Koning bleef nog eenige oogenblikken en

zei dan. dat hij terug moest keeren naar het Groot
hoofdkrvartier! waâr hii me later ontvangen zou.

Ik stelde de Koningin voor ook een oproep te
doen, zij tot de Amerikaanschevrouwen. Zii stem-
<le er in toe.

De Koningin begeerde me te zien, om me te
spreken over de in het Belgisch leger zoo noodige
heelmeesters. De Belgische heelmeesters in de
hospitalen van Brussel waren door Duitschers

. vervângen; zij waren dus zonder lverl<. teru'ijl
hun a.anrvezigheid hier aan het front zoo l<ostbaar
zou zlln,

Er waren zoo'*'einig dokters en zulk een menig-
te gewonrlen. dat men deze niet behoorliik \ter7-or-
gen kori. Men moest armen en beénen afzetten,
welke bii vroe€:ere verzorging, gered zouden ge-
n'orden zijn.

Nlaar waar zou nlen den tiid vinden om opera-
ties te doen. geliik 't rnoest, als er elk oogenblil<
nieurve konvooien aankrvamen ?

In deze dorpen trof men t'einiq hospitaalmalc-
riaal aan : en de arme soldaten konden zich gelul{-
l<iq achten. als ze een stroobos onder een dak krc-
rlen en binnen de vier en trvintiq utrr verzorgri
s'erden.

\\;ii bezochten ecn 'r'illa. clie als ho,spifaal inge-
richt x'ns en il< lroop rrooit nreer zrr]lr een schortu.-
spel onder de oogen te l<riiqen.

l{ooit za.' ik zooteel liiclen cn zulli cen qehrel<

aan komfort.
TT< btriE mii diep voor cleze stoîr'r'nschc e'e\\:ort-

den en ook loor de verpleegsters. geu;oon âan
.r'eeide en nu \ran alles beroofd.

Ik spralr rnet de T{oningin tot het vallen van den
avond.
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l9ij dc monitors daar op zee had zicl.r een vâirr-
tuig gevoegd en soms nraakte het gebulder hct
spreken moeilijk.

De l(oningin had niets van haar moed verloren.
Zij verklaarde op het Belgisch grondgebied tc
Lrlijven, zoolang een duim gronds tegen Duitsch-
l:rnd verdedigd werd.

Te Veurne trof ik den l{oning aan, die met zijn
staf kaarten en verslagen bestudeerde.

Daar de heer de Broqueville mij terug zou voe-
rcn naar Drrinkerke, wachtte ik het eind der be-
sprekingen af. Gedurende dien tijd trokken ver-
sterkingstroepen door de stad. Men hoorde het ge-
ratel der kanonnen over cle keien en het geschal
der hoornen.

Bemoedigend gerucht, wânt het kondigde den
Belgen een verlichting van hun uitputtende
lirachtsin spanning aan.

Het is niet onaangenaam met den eersten mini-
ster te reiz.en; de papieren worden rriet onderzocht.

Aan iedere post verlichtte de vleugeladiurlant
het binnenste van het rijtuig ; de schildwacht
groette en $'ij rden vlug verder. "

Zoo was dus de toestand in De Panne. waar on-
ze vorstin een zeer bescheiden r'voning bezal, maar
niemand zal ons teeenspreken, als rvij die viiia op
dezen stond, het schitterendst paleis der werelcl
noemen. Zij herbergde de eerste der bannelinsen,
I{oningin Elisabeth, die zich hier bij het front, aan
de verpleging der gewonden wiidde en nog meer
den eerenaam van ( moeder der soldaten ) won.

Inderdaad, zooals Gibson het zag, u'erkte het
Roode Kruis nu allergebrekkigst, ondanks al den
goeden rvil, en de opoffering der: dokters en der
verpleegsters.

Men miste allerlei materiaal, zooals op de linie
rrrunitie en zelfs voedsel ontbrak.

Bij het front liepen ziekenverplegers en pric
sters, ambulanciers nog altijd in burgerkleedij mer
als herkenningsteeken een eenvoudigen band er'
rrls eenzelr'igheidsbeu'ijs een snippertje papier met
een stempel en eenige regelen schrift.

Dil<r.vijls r,verden ze door patroeljes en pôsten
zelfs aangehouden en moesten, ze zich legitimee'
ren, want men werd strenS; tegenover burgers aan
het front. Nu, dit was noodig, want tot bij de

striidlijn zelve woedde bedenkelijk de spionnage.
Men had nog -niet de ambulancewâgens van lir-

ter en 't was hier ook gelijk we het van Gezelle bii
Ieperen hoorden. Men vervoerde <le liiders zooals
nren kon, op berries, rlotrh ook op ladders, plan-

ken, <leuren, blinden. Velen stierven eer ze eens
flink onder dokters handen konden komen,

De heelmeesters toonden de grootste toervijding,
waagden t" Ni"ulrrpoort en Diksmuide en elders
voortdurend hun leven.

\\ ij herinnrren aan den heer \,'an der Ghinst bij
tlcn raid 1e Diksmuide, aan de ambulance Dumon
te Nieurvpocrrt, a?tn de hoeve der !u jagsls, bij Den-l-oren, hiervoren bcschreven. We konden 't zelfdc
herlralen van hulpposten te Kaaskerke, Oostker-
lie, Larnpernisse, Fortem, I{amskapelle, Pcrvijse,
(iroencrrclijl<. D:rar r,r'as slcchts één spoorliju onr
de gewonden n.rar l.'rankrijk te brengen en ureu
nroesten de hospitaaltreinen wachten otn transpor-
ten van troepen, materiaal en munitie door te la-
lcn. Geen rvondcr dat velc lijders lrezweken cer
ze in ecn der gasthuizen over de grens konden op-
g'enonren r'vorden. Anderen kwamen hier met ont-
stol<en, vervuilde wonclen aan.

\\rie zal naar rvaarheid al dat lijden beschrijvcr,
rlen l<alvarieweg' van zoot'eel patiëntrn !

Die toestand ntoest veranderen en de l{orringirr
rvijclde zich al dadelijk aan dat heerlijk werk. Tij
zou deu krachtigen steun ontvangen varl clol<ter
Lepage. \4/ij vernamer.r reeds hoe Gibson lrc-
n-riclrlelaar werd om clen hulpkreet naar r1e \i-eree-
nig<.le Staten over te brengen. Overal in de geal-
lieercle en neutrale landen zouden kringen ont-
staan, om giften in te zamclen voor het Belgisch
ltoode l(ruis.

l{aar dit alles r.roeg tijd en al zullen wij later
tal van nitmuntendc inrichtingen kunnen beschrij-
r-er.r ;in deze l.ragische Oktoberdagen iiet .'rlles ecll-
1{'r te wenschcn over err ledcn onze arme patiënteû
verschr ikkelijl<.

\\rie zichzelf eenigszins behelpen kon rnocsl
ruren te voet g'azur o-r iange stoeten sleepten zich
naar Calais. De dompelaars ondersteunden elkan-
cler, logeer:clen op hoeven onder weg en waren
overgelukkig \\ranneer ze dan, na u'at voedsel éjc
rruttigd tt: hebben, het afgematte lijf in een st:huur
l<or-rden uitstrekken.

'l'e Calais n'erclen ze geestdriftig ontvangeu.
\rlourl'en en nreisjes snelden hen te gemoet, en lie
tcn dc hinkcnden op zich steunen, droegen ranscls
en q'cwercn, ioor zoo\-er de havelooze soldalen
cleze nog hadden en boden gastvrijl.reid aan.

Czrlais imr-ners 1;rg die dagen in angstige afrvzrt h-
ting van de kornende gebeurtenissen.

Gibson zag de lrcvolking van Le Hâvre we1 vol
vertrouwen in cien zrfloop vzrn den oorlog,rnaar tJit
stad lag vrij ver van l-ret oorlogstooneel.

Calais er:htcr u'zls het cerste docl varr dcn 'u:ijalicl,
t'n cle naarrr e'olcl in he1. Duitst--hc ieger lrijna rrl:
ccrr s1rijdkrect, a1s cen leuze.

" \ach Calais t " Tijn hct nit't lristorist'lte rvoor-
rlerr gcworden ?

l-,ln tal van overmoedige Pruiscn datcerden 1e

Iirugge en Oostende hun brieven naar huis rceds
r':rn Calais, otertuigcl dat zii zich in deze Noord-
Fransche stad zouden 'l-revinden. \\rânneer de veld-
post hun epistel aan ouders, echtgenoote of g'e'
liefde had bezorgd.

En te Czrlais \\ras lnerl zcer ongerust. De geest-
drift voor de Belgen hacl n'el zekere redenen. Men
u'ist hoe cle ouzen nret hur.r laatste troepen den
rveg' barril<adeerden voôr o\rermachtige legers, hoe

A<lmiraal Ronarc'h dekoreert zijn hclden.



Scheepskapitein Ii[auros, konrnrani]ant te l)il<s
tnuide r.'an he1 iri" l:ataljon \,an het 2u ".t,rgirnt.'ttt
rna rirriers-fusiliers.

zij stand ntoeslen houden, omdat de bondgenoo
ten niet g'rr(.ed wirrer)r kraclttdadigen steun te ver-
I eenen.

Later verzrnderde clie verhouding in de steden
achter het front wel.

't llerste groot hospitaal over de Iiranst:he
grens was het sanzLtoriunt van Zuidkote,een kust-
dorp van },'ranst'h \,'liianderen. Het ruime, doel-
.-natig gebouw, herbergde in vredestijd kinderen
die aan zee een reeds ondermijnde gezondheid
kwamen herstellen. Zuidkote is een zeer oude
plaats, welke verder landinrrraarts gebouwd werd,
toen eeurven geleden het oorspronkelijke stadje,
dat door seheepr':rarI en handel bloeide, door stor-
nten Verging.

l)e vroegere toren steekt zelfs nog boven lret
rluin uit en werd langen tijcl als semaphore ge
bruikt, tot een moderner seintoestel dichter bij
het strand het verving.

I)e nrenschen spreken hier nog Vlaamsch. Al die
eertijds onbekende gemeenten Leffrinkhoek, Gij-
velde, Rozendaal, rvemelden nu van troepen. De
bervoners l'erbeidden in spanning hun lot. De
rveerbare mannen rvisten dal zij zich gereed mne-
Sten houden om clk oogenblik te kunnen vertrek-
l<en. Tal van burgers dolven hun kostbaarheden in
den grond, terwijl de pakken klaar stonden om ook
te vluchten, gelijk men duizenden bannelingen uit
België voorbij had zien trekken.

Er rvas nog g'een onmiddellijk gevaar, maar
toch. Men staarcle 's avonds naar den vuurgloed
diep in 't ()osten, men beluisterde het kanonge-
bulder, of het naderde ctf zich verwijderde, men
lroorde de gervonden uit, die van den IJzer tot hier

'ukkelden.
Aldus waren de blikken op het dranra gericht.

.[a, er hing veel van ons legertje 4f.
En de toestand was zoo kritiek ! Laten we rru

naar het front terug keeren.' Diksmuide bleef het doel van voortdurende aan-
vallen, ofschoon deze hier dienden als steun voor
andere bestormingen. Op dit punt oefende de vij-
and zijn grootsten druk niet uit.

Hij meende rneer kans te hebben N,rordelijker
bij Ramskapelle; daar was de zrvakke plek, zoo-
als wij reeds zag'en, daar had hij den spoordam
geforeeerd en daar lag de rveg naar \/eurne, Duin-
kerke, Calais en de kanaalkust.
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iion hij dieri weg uver'rueesLcfert, lret begirr
rniur, dan bezat bij de koord van den.cirkelboog
cn vielen Diksmuide en Nieuwpoort var, zelf".

l3ij D'iksmuide waren nu Senegaleezen. Het 2''
jagers, dat we daar zoo heldhaftig zagen strijden
rnaar ook zoo vreeselijk lijden, rverd eindelijt<
(:\'(.ncens afgelost.

\\:i11y Breton beschrijft hun vertrek:
u I)e jagers dragen met zich hel tastbare bewijs

viur hun 2ware offers. A1 hun gewonden vergezei-
len zej zij dragen de dooden en gekwetsten dic
nrcu tot dan toe niet heeft kunnen evakueeren uit
tle kleine hoeve welke hun tot schuilplaats diende.

l)e minst getroffenen strompelen voort, steu-
rrernd op hun nog ongedeerde makkers. Hier en
cla:rr heeft een man zijn al te zwaar gewonden
strijdgenoot, die niet langer meer loopen kan, op
rlen rug genomen. En op allerlei berries, die het
t()eval aan de hand deed, 

- 
deuren, vensterblin-

drn of zelfs eenvoudige plankerr,die men in de stuk
geschoten huizen gevonden heeft, .- of op piepen-
t1e kruiwagens, vervoert men de zwaarst ge\\'onde
j:rgers. Eenigen zijn in zwijnr gevallen I anderen
hebben koorts en ijlen terwijl zij dolle g'ebaren ma-
lien; anderen nog, waarvan door het horten en
stooten van dezen nâchtelijken g'?rng over den weg
vol diepe karresporen, dewonden weer opeûgerukt
zijn, kreunen of weenen jammerlijk. En als slot
van ddn stoet, volgt eindelijk het lichaam van lrri-
tenant Stouthuyzen, dat reeds stijf wordt onder de
ijzige kilte van den dood.

Den volgenden dag zal men het stoffelijk over-
schot van den dapperen officier ter aarde bestel-
ien, in het kieine hoekje Vlaamscheo grond, dat
niet door cien vijand werd bezoedeld. In naam van
het regiment, zal komnrandernt Labiau hem her
eeuwig vaarwel toesturen, en de woorden van
dank en liefde uitspreken, die het vaderland aan
zijn heiden verschuldigd is.

De lagers kwamen in rust te Oostkerke.
Welsprekend zijn'de cijfers. Bij het vertrek uit

t3ergen telden het 2" erl 5u regiment jagers te voet
siimen 57 officieren en 4500 soldaten. Na den slag
:ran den IJzer, beantwoordden er nog' 19 officieren
cn ong'eveer 2000 man aan den oproep.

Van Oostkerke trokken de overlevenden naar
Alveringenr, om daar nieuwç krachten te putlen.

Den 29" Oktober 's morgens werden zij er ùer-
voegd door de overblijfsels vari het bataljon Del-
bauve, dat aan de hel van Pervijse is ontsnapt.
l)an telde men de mannen en ieder dacht aan de
verdwenenen. la, ze waren takijk, zij die hun
leven lieten, ginds onder de muren van Antwer-
pen, en zij die vielen onder die van Diksmuide.

Van de brigade der Franschen bij Diksmuide
zond men de afdeelingen welke men eenigszins
nissen kon naar Fêrvijse-Ramskapelle, omdat van
daar dringende beden om versterking kwamen,

De Senegaleezen leden veel in de loopgraven van
lrct. gure weer.

,, Het is een prachtige maannacht r teekent De
lVilde in zijn dagboek op. ( Niets is gunstiger
voor de verdediging. Toch vallen de Duitschers in
den nacht aan.

Wij richten onmiddellijk een hevig vuur op hen
en sluiten alle toegangswegen af. Door dit sper"
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Ilc lioning groet hct T" Fr:rnschc reginrent
t'octvolk te \,-eurne.

vuur slaag't geen enkele bestorming. I_)e marinitrs
spirrcr) ons tlan de ioluitingen niet. ,

En op 29 Oktober lezen we :

u l{et geschut is rveèr in werking. De Duitschers
hebben het op onze g'roep gemunt. Eenige onge-
lukkige grânaten dooden elf paarden en r'vonden
ur: twaalI andere. ,

L,uitenant De \\:ilde moest ook met een stuk van
den IJzerdijk op dcn vijand vuren. Dat was eetr

g.r,xvaagcle onderneming.
u Pas zijn rve er of een een-en-twintiger komt in

rccbte lijn op ons af. Geltkkig valt hij in dçn lJzer
recht voor ons en bcdekt ûns met water en slijk.

T_ï J;ï"dt, 
dan een derde ontploffen rvat links

\\rij vervullen haastig onze zending. Zcsodrtt
deze geëindigd is, rnaken we ons 'lveg; het is trou-
rvens tijd.

Sedert den raid hebben wij bij de stukken een
pil<et mzrriniers. Deze doen uitmuotend hun dienst
crr ivij l<unnen gerust zijn. De.dag van den 30" is
l;iLLner, de Duitschers hebben het plan laten varen
Diksmuicle met geweld te nemen en schijnen ons
te belegeren.Zij werken hard, delven nieuwe loop'
gtanen en verbinden die. Ze versterken ook het
l<:Lstcel. ,

Hoe zr'vaar het geschut der I)uitschers was,biijkt
uit het feit, dzrt men g'ranaatscherven vond van 45
ccntimerer lengte, 12 centimeter breedte en 5 cen-
timeter dikte.

Zwaarder en zwaarder r,verd de verdediging van
Diksmqide. Een kompagnie van de fusiliers telde
nog 162 man, de officieren inbegrepen-. En er

kriam zoo weinig versterking ; integendeel,telkens
rnoesten afdeelingen elders een handje helpen om
een bedreigd punt terug te nemen en intusschen
moesten dJovèrigen hei stedeke dubbel bewaken'

Als door een wonder bleef de brug voortdurend
gespaard en kon men er geregeld -ov-ertrekken'
il.i *.t al offers'had ze reeds geëischt. Ja, die

i:1,-'t;pç lirlrg v:rrr l)ilisnrLrirle urei'd ern eler rneest
ti'ag'ischc pl:vttsjrs van het grinsche fiurol:eeschr]
front.

Niet ver van .clc brug u,:Ls cen hoeve tog gaal
g;eble:r'en, cle eenige in dcn omtrek, lvaar ûreo
slechts zrvart geblakerdc muren zag.

De koli van het 1'' bataljon 2" fusiliers ntaalçte er

rlcn pot voor c1c officierren gereed, en drienaal pel
rlag z:rg meû er dc nrarrnen heenglijclen onr er hurr
nr:url te nenren.

Ze gingen nzr:rr hun ( eetl<amer ,, zeidcn zr'
st'hel t st ntl.

Nlaar 't scheen ne1 of cle vijzrnclclijke rvaarne-
rners het begunstig'd plckje ontdcl<tctt, r"rrartl, urcl'
drzr r'r,ercl cle omg'cr'ing cler hoeve een klvtrrtir'r
r.oor clken maaltijcl 1<r,istig beschoten. N{en vrees-
de dus telkens, d:rt een der gasten verplettercl zorr
u-orcien, alvorens hij de ta[e1 bereikte. Iin nren
rnoest toch eten !

.En clan geber-rrcle het c'lat de verr.venschtc N{of
niet vuurcle, maar lvac--hlte tot de Fransc:hen aan
't smulien waren. Zelieren tlzrg rverd de discl-r aldus
plots begoten rnet slijk en andere vuilnis, door een
granaat, rvelke voor het raam der rsalle à manger,
orrtplofte .

Neen, de Pruis was niet spaarzaam met zijn
rnunitie. Twee mannen, die zich bloot gaven of
een praatje voerden in het openbaar, waren al vol-
doende om een salvo shrapnells uit te lokken.

, Wat een geluk als men een gewonde koe kon
àantreffen, die niet geheel door de granaten ver-
giftigd was. Met vlugge hand sneed de beenhou-
rver der troep de goede stukken uit den romp en
het rvas een feestmaal onder de mannen dan,

Uit het Zuiden hoorde men voortdurend een gc-
rveldige kanonnade.'t \\ras de rvorstelirig bij
Bixschoote, Langemarck, Passchenclale. De lij-
:r.ncl begon zijn algemeen oflensief.

Diksmuide zelf bleef vrij rustig. Het rvas blijk-
baar niet aangewezen voor een punt van ernstiBc
bestorming. Neen, de Duitscher wist, dat d.e ztvltk-
ke plekken Noordelijker 1agen, r'an Stuivekens-
l<erke tot Ramskapelle vooral. En ook daar u'ertl
het nu zeer ernstig.

Pierre Nothomb schrijft over deze episode in zijn
r'verkuL'Yseru:

o Het leger is ten einde zijn krachten en ti.riclde-
len. De oversten staren ang'stig naar het rv:rter,
dat nadert, zeker, maar zoo langzaam.

De Duitscher ztelhet ook komen. Fiet heclt ltits
enkele honderden meters afgelegd of hij maaltt.t:
er zich reeds uiterst ongerust over.

Overwinnen ! Onmiddellijk overwinnen, voor de-
ze stiile, maar geweldige hulpe den Belgen bij-
staat.

Er zijn nog andere redenen, om nu den grooten
slag toe te brengen. FIet offensief van generaal
Urbal (de Franschen, die wij bij Ieperen de Engel-
schen zagen steunen en oprukken tot bij Passchen-
dale) gaat steeds ten Zuid-\Â/esten van Diksnruide
vooruit. \\reldra zalhet de flank van den aanvaller
bedreigen, als deze er niet spoedig een eincl aau
maakt.

En dan. de keizer is daar !

I)en 28n is hij aangekomen, theatraal in ziin
vaischen eenvoud, gebiedend, het voorhoofd ge-
fronst, alsof hij daar het geheim van God droeg.



... tlûÊi --"

llij heeft bevel gegeven onder zijn blik den n'c1;
v:rn C:rlais te openen, den weg natrr I-onden.

Men moet gedÉran maken met het Belgisch leger,
nret Belgie zelf ! IVIen moet in een geweldige be-
storming den zwakken muur neerstooten. lVlen
rnoet onmiddellijk dezen slag aan den IJzer tot een
beslissing brengen, dezen veldslâg' van vijf tegen
tien, waarin het machtigst leger der rverelcl twaalf
cletgen gebruikte om gemidcleld een kilomctcr op te
rukken.

I)en !g!, bij het schemeren van den dag, ver-
scheuren het gebulder der kanonnen, het g'eschal
r,ler klaroenen en trompetten de lucht.

't Is dezeifde taktiek der vorige dagcn, plzr:Lts'c-
lijke aanvallen op punten, welke men zwak oor-
deelt, dan een algemeene aanval om alies te over-
vleugelen.

De 1" divisie ontvangt den eersten schok tus-
schen de stations van Pervijse en Boitshoeke; het
4" linie slaat in een bloedige worsteling een woe-
rlenden infanterieaanval af .

I)eze wordt in het midden van den dag herhaald
met stooten op_ den uitersten rechtervleugel. In
het centrum hebben het 3s en het 40 drie uren noo-
dig om het. hoofd te bieden aan de immer opstor-
mende reg'imenten, .velke eindelijk uitgeput af-
deinzen.

Rechts'blijft het 151ô Fransche linie, gesteund
door een deel van de 2u divisie, meester van hdt
terrein.

's Avonds leest men het keizerlijk order voor :

u De schok zal toegebracht worden van Arras tot
de zee. Het kanon zal niet zwijgen vddr de over-
winning of de nederlaag. >

De overstrooming die bijna den weg van Sint-
Jor-is naar Ramskapelle bereikt, verontrust al meer
en meer den Duitschen staf, welke koortsachtige
bevelen geeft.

De dag is nog niet aangebroken, als de vijande-
lijke infanterie reeds oprukt. Zij vermenigvuldigt
zich, hoopt zich op, dringt samen. Mijl na mijl na'
dert ze, werpt ze zich neer, staat weer op, springt
vooruit. Belgen en Franschen schieten onverpoosd.
Zij wijken niet. Toch heeft er een ontwrichting
plaats, voor Oud Stuivekenskerke stuwen de Duit-
schers hun voorhoede tot den spoordijk; zij klem-
men er zich aan vast, klimmen naar bovén, zullen
cloorbreken. Maar een krachtige schok werpt.zc
terug en in een hardnekkige achtervo;lging maken
cle onzen eenige honderden g'evang'enen.

Op het front van het 10" verschijnen nu de Prui-
sen, die zich daar stil in hun loopgraven hadden
gehouden- Maar gedecimeerd en met schrik ge-
slagen, vluchten ze dra naar hun .schuilplaats
terug.

Te Ramskapelle, waar de bedreiging van het
water het meest zichtbaar is, vermeerdert het be-
wustzijn van het gevaar de kracht van den aan-
valler. Met granaten in de hand, stort de vijand
zich huilend voorwaarts.

De soldaten van het 5ô en het'6t weerstaan te
midden var het getier en gekerm, zoo goed ze
kunnen. Maar in de worsteling kon de tegenpartij
machinegeweren brengen tot op den dam zelf en
deze zaaiden nu hun kogels in de flank der onzen.
Bij dozijnen yallen de mannen. De anderen ontrui-

nrcn in een pk)tselinge beweging hun stelliogcn txr
()peoen aldus eeu bres in onze vercledigingslinie.

l)uitsche bataljons sto-rmen in overmoed, gedrc-
ven door hun officieren, ov€r den dijk en nen)en
llarnskapelle in.

Hun trots is zonder grens,
Over dezen dam strekt zich tot Duinkerke slechts

t:c-n ledige vlzrkte uit, zonder gereed gemaakte ii-
ll t('s.

Veurne, tot nu toe door een groenen wai verbo.-
gen, verschijnt daar in zijn wonderbare schoonheicl
als een stad van het beloofde land, licht en lijn
eo teer, zoo helder als maakte het deel van de luchl
en het 1icht, en zoo nabij, dat men slechts de hand
uitsteken moet om het te grijpen.

En dan een vordering van een kilometer op den
\veg' van Veurne en zulks beteekent een omsingc-
Jir.rg van Nieuwpoort, onze verdediging in den rug
geg'repen, ons leger afgesneden, op de vlucht of
g'êvang'en, den lJzer voor goed vermeesterd, Diks-
muide verrast, den siag met één stoot gewonnen.

En wat geeft het dan, of het water stijgt, als
door deze sluis, welke men met de punt der bajo-
net openg:estoken .heeft, het gansche Duitsche le-
ger zich in galop over de begeerde vlakte ver-
spreidt als een vloed, welke niet meer te stelpen is ?

Daar zijn ze, de kompagnies ea nog kompa-
gnies, die zich naar de kerk begeven en de velden,
luid viktoriegeroep. D

Tot zoover deze duidelijke en levendige beschrij-
ving,

Ja, de toestand was nu zeer kritiek. Het scheen,
dat de plannen van deo vijand moesteo slagen.

Achter de Duitsche linie, waar de staven zaten,
was de verwachting hoog gespannen.

Zulk een staf zetelde op het oud slot der Vlaam-
sche graven, te Wijnendale bij Torhout.

't Was daar een gewichtig punt. Van. den
grooten weg Roeselaere-Torhout-Oostende, boog
zich links, een rechte baan naar Diksmuide op,
tusschen Kortemarck, Zarren, Bovekerke, Vlads-
1oo aan de eene, Ichtegem, Coukelaere en Keierh
aan de andere zijde en dwars door Beerst.

\/an af 15 Oktober hadden zich duizender maR-
nen langs het kasteel begeven. Torhout wemelde
van troèpen. De Berlijnsche studenten hadden een
ganschen nacht het stedeke van hun gezang ver-
vuld. Om 5 uur 's morg'ens, den 19l', vertrokken
ze, onder overmoedig gehuil van: ( Gloria, Victo-
ria ! > En op hen volgde regimerit na reg'iment,
konvooi na konvooi. 't Is waar, autos en boeren-
wag'ens brachten duizenden dier jonge kerels go-.
wond, verminkt, verbrijzeld langs dienzelfden weg
terug, en de normaalschool en menig ander ge-
bouw van Torhout lagen vol lijders.

En de hooge heeren op het kasteel, ze wisten het
wel, hoe ze bij hoopen vielen, tusschen Beerst,
Vladsloo, Eessen en dat verwenschte Diksmuide,
hun soldaten, die gemeend hadden op een militaire
-,vandeling naar Frankrijk te trekken. Men had
tegenslag, maai nu scheeo 't geluk terug gekeerd.

Ramskapelle genomen,den weg' eindelijk gefor-
ceerd. De llzer zou al spoedig in de legerberich,
ten niet.meer vermeld worden en verre achter de
zegevierende legers liggen.

Doch vooral te Tielt was de stemming zecr optl-
mistisch. Daar zeteldeo immers de hoogsten, rond
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Langs beekjes en gracfiten vlooil het \\'âter van
dcn IJzer in het land.

dcn opperbevelhebirer, den hertog van \\'urtem-
berg zelf, nog veel veiliger dan te l!ijnendarlc, we1
40 kiiometer en me€r van het g'evaar.

En men had bericht gekregen, dat de li.cizer op
I Novenrber zou komen.

(), dan moest men de vernietiging van het Betr-
gisch leger kunnen vieren. Van L'ielt uit zou een
ronkend telegram de wereld kond doen, hpe niets
de heerscharen van Wilhelm II kon weerstaan.

NIen gaf strenge bevelen om het stedeke te rei-
nigen, opdat de keizerlijke autos niet de minste
bindernis zouden ontmoeten. lVlen rekwireerde ta-
lelzilver en kostbaar gerei voor den feestdisch.

Alles werd in de fijnste puntjes geregeld en met
vcel geheimzinnigheid voor de bevolking. Maar de
ov€rsten begrepen niet, hoe die a dumme ilelgiër,
het toch in de gaten kregen, welk een voorname
adelaar er in hun stadje neerstrijken zou en dat
àij Oe Uonrtgenooten ervan verwittigden. En den
keizer werd te 'l'ielt nog' een verrassing bereid,
waaraan niemand dacht.

Hij zou er op bommen onthaald worden, zooals
wij ter gelegener tijd zullen verhalen.

lao zeiden rve dus, dat de verwachting zeer
hoog'gespannen was. En de eerste gebeurtenissen
schenen zulks te verrechtvaardigen.

En dan, zou het ook niet een echt mirakel zijn,
als de Belgen bleven weerstand bieden? De Duit-
schers moesten nu erkennen, dat men zich over
hen in Augustus deerlijk vergist had, en dat ze

dapper en hardnekkig streden en zelfs leelijk de
plannen van den kei2er er: zijn omgeving ver-
stoorden.

Maar aan menschelijke inspanning is ten slotte
toch een grens. En die was, volgens de Duit-
schers, nu voor de Belgen zeker bereikt.

Ioderdaad, het scheen wel waarlijk zoo, er
evenoeas aaa ooze zijde vrcosdoo volen hckelfde'

l)e. vlat<te Jarg voor den vijancl open ; uren hon
irct zich niet ontveinzen: het crnstige, zôer groote
g'.evaar schuilde bij l{amskapelle, ivaar <Je iijarrrl
zich nu genesteld had.
Dronrmen vluchtelingen krvaunen Veurne binner-

gestormd met het nieuws dat de v,ijand in aan-
tochflvas. Velen verlieten het stedeke. ,t \\,as darr
ook een kritieh oogenblik.

Itanrskapelle moest tot elken prijs hernomorr
norden. Bleven de l)uitschers er, danrou de ovcr-
strooming weinig invloecl hebben.

De honing en Grossetti gaven ia diou zin bo-
velen. Nr:g'een geduchte lvorsteling moest dus ont^
staan.

't .Zou irarci tegen herrd gaan.
I)e tegenstander irad niet gewacht oI|. hct bc-.

Ialgrijk punt geducht te versierkcn. Huizen wor-
den mitrailieurposten, beschernrd door aiies war
rn;r:ir eenige veriigheid bieden kan, zooals matras-
sen in de raruen, prikkeldraaci aan den toegang,
allerlei hindernissen, die den aanvaller ophoirden
rnoeten en dezen dan blootstellen aan 't geweldig
vuur. Loopgraven omringen het dorp. I)e molon
zeil wordt mcr nrachinegeweren bezèt, wèlke cie
vlakte bestrijken, orn bij de nadering reeds de ho.
vige verliezen in de raog'en te brengen.

En zoo stoutrnoèdig zijn de voorhoeden clat, zij
zelf doordring'en tot de steenbakkerij.

Onze -ctal' rreernt de schikking voor een bestor-
nring : claariuur zrrlicn deelnemen troepen van het
14o en 6. 1inie, varr iret 16e Iiransche jagers en acht
kolnpagn ies Senegaleezen.

Al deze maatreg'elen worden vlug besproken irr
een kelder der hoeve Jockveld, lusschen Ramska-
pelle en de Koolhofvaart, een der oudc bocrdorijen
van Veurne-Ambacht, lvaar1:an n'ij hooger ge-
waagden.


