
I)e overstroorniug aan den IJzer.
daagden nu Duitschers op en braakten machine-
geweren hun schroot. Veel soldaten, welke door
de aJleidingsvaaft een uitweg wilden zo,eken,vel-
dronken.

I{olonei Delobbe zag het gevaar vân een ver-
rassing.Onder luid zegegeroE) stormcle cle vijand
rrader. De officicr slaagile er in voor de slui-
zen eEn afdeeling stand te doen houden en claar
een linie.te vestigen.

tren vrr] groot aantal manschappen van het ?"
w-as omsingeld en werd naar OoJtènde geleid envertrok den vo,lgenden dug van cl{ar naar
Duitschland. De rest van het ir.". 

"oo, 
geteisterde

regiment verzamelcle zicb te Coxytie er.rïoest d:ln
naar den sekto,r van Ramsl<apelle.
. De Fransche g1o territoriale divisie lag oncler
lrevel van generaal Trumelet-Faber te ïi",,.,r,
p@r| Zij. werd versterkt door een bataljon vair
het !u_regiment fusiliers, die onder de JonÉQuièresnaar Oost-Duinkerke klvamen.

Neen, de fusiliers ha<iden ook geen rust. \\re
N" 44.

zagen hen op 15 eu 16 Novenrber van Diksmuide
vertrekkeû.

Na eenige dagen verblijf in het reeds overvolle
I{oogstade, rnochten zc ni\2rr L'rankrijk, maâr pas
ecn dErg bevcr.rd cle brigacle zit:h t.e Saint-Pol bij
f)uinl<erkc o{ generaal d't]rbal, kommandant der
lîransche troepen in \i1aantlereh, riep haar terug,
claar hij een nieuw offensief der l)uitschers ver-
wachtte. Dit offensief brak eclrter r.riet 1os, en hei
lo reg;iment werd te I-oo en het 2e te Pollinckhove
gekantonneerd.

't \À/as in de kcrk van T-oo,, dat het lu regiment
dc,dagorder van generaal d'Urbal hc'orde voorle-
,4en, waarop de namen van a'l de gesnertvelde o.ffi -

cieren vr:rmeld stoncien.
Ontro,ering greep ieder aan, toen het telkens

onder de geweh'en klonk: u l\{ort à Dixmude u.

\ian hei2" regiment ',"e'r,l .lus een bataljon naar
\ieuwpoort gcstuurd.

?e Nieurvpoort imnrers bleef altijd het gevaar
ïoor een overrompeiing bestaan. Een brigade van

I)E GROOTE OORIOG.
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de 810 territo,riale divisie had den gI' te vergeels
getracht Lomtrardzijde te nemen en andere afdee-
iingen mislukten insgelijks in de volgende dagen,

Alle aanvankelijke suksessen braken weer op de
steeds aanrukkende overmacht.

I)uitsche patroeljes waagden zich tot binnen
Nieuwpoort. Ze verwoestten er alles in het kolle-
ge en schreven op de muren u Paris kapout I

Franscrzen kapout. r
Rond Nieuwpoort zonden de bondgenooten o<lk

dragonders en jagers onder generaal de Buyer.
I)e gansche troepenmacht u,erd door generaal cle
lfitry aangevoerd.

Op zee hielden nog steeds de ltngelsche sche-
perr de wacht, weike de duinen orider vuur hiel-
tlen en cie oprnarschwegen cler Duitschers bestrc-
ken.

I)e fusiliers-nrariniers logeerden <lp een hoevc
in huizen en ook in het bedehuis van Oost-Duir,-
kerke, rvant het do,rp was niet alleen vol met aller-
lei troepen, maar herbergde buiten zijn gewone
bevolking o'o,k veel vluchtelingen van Nieu\Mpoort
en verder.

De vijand was op de hoogte hiervan en beschoo.t
ou dikrvijls de plaats zoorwel als C)ost-Duinkerke
bad.

In de kerk hadden todh de diensten plaats. Dik-
wijls r,vercl de nris geiezen doo,r liransche priesters
irr uniform van soldaat, en menschen uit het dorp
cn soldaten knielcien op een stoel te midde[ vatr
het stroo, dat als leger diende voor de strijders.

Generaal Trumelet-Faber had zijn kommando-
post in het Groot-Ho'tel te Oost-Duinkerke-bad.
Hij was een Lotharing'er, in 1852 te Bitche gebo
ren. Met den oo,rlog van 1û?0, - hij was to'en l8
jaar -- sloot hij zich aan bij eerr franc-tireurkorps
van zijn geboorteplaats, maâr werd met anderen
doo,r een Duitsche patroelje g'evangen genomenr
en naar een karnp geleid. Hij zou gefusilleerd
wo.rden. Trumelet atg echter kans te vluchten,
tro,k door Luxemburg naar België, bereikte het
onbezette Frankrijk en stond weldra als onder-
luitenant in het leger.

Na den oorlo,g diende hij in de koloniën.
In April 1914 moest hij om zijn ouderdo,m af-

treden, maar in Augustus keerde hij onder de wa-
penen terug' en nu in Oktober werd hij aan het
hoofd van de 81" divisie territo,rialen geplaatst.

De kerk van Lampernisse was merkw-aardig.
Zij prijkte met een gedenkteeken waarop men in
Gothische letters las : u 'Ier gedachtenisse aarl
Nikolaas Zannekin, gesneuve.ld voor's Vader-
lands Vrijheid te Cassel o'p 24 Augustus 1328. >

Een wijk van de gemeente heet nog Zannekin-
hoek en volgens de overlevering was het daar,
dat Niko,laas Zannekin, de landbouwer, en, voor
zijn vrienden, de vertegenwo,ordig'er van den adel
der Saksische Karls, geboren werd en zijn groo,te
ho,eve bezat.

Toen de ridders de vrije mannen van Vlaandc.
ren wilden vetdrukken'ën hun allerlei schattingen
oplegden en anderszins tergden, stelde Zannekin
zich aan het hoofd der kerelen. Hij liet zijn leven
voor de vrijheid.

Eên .'l.reesclijll drama speelde zich den 5" De-
ccmber in Lampernisse's kerk aT. Er w^ref, zoo

juist liranschen il gelegcrd, tocu cen grauaal -
de eerste op liet dorp :rfgeschoten 

- 
het bedehuis

trof. Een pila;rr dreunde neer cn het dak van eerr
zijbeuk stortte in boven de verrnoeide, slapendc
strijders . 't Was in deir lacht. Een ontzettend ge-
huil klonk van onder 't puin. legenover de kerk
rvas de verbandplaats van den ziekenverplegcr
Heyrnan, nu volksvertegenwoordiger. Zijn per-
so'neel en Franschen vingen dadelijk het reddings-
rçerk aan,

i\Ien vond vijftig dooden en honderd vijftig gc
liwetsten. Bij velen was de kalk in de lvonden ge-
drongen en menige martelaar riep in zijn wreecle
snrai'ten: u 0, dokter, dood mij, dood mij ! >

Jzr, l-ampcrnisse, o,fschoon nooit een cigeulijk
punt vân 't front gewordell, is getuige geweest
van verscirrihkelijke el1ende.

, 't Langst hceft de toren stand gehouden. ljerst
schoten de Duitschers de spits af en de ha:rn vloog
zelier rvel duizend meter ver, Later gera:rkte cle
gansche toren in brand; de klok van Herman
Co,ene smolt en in dikke tranen, als die van ecn
baarkleed, droo,p het bro,ns naar beneden. Solda-
ten maakterl van dit metaal ringenrwe,lke als een
herinn'ering werden bewaard.

Generaal lrumelet-Faber zou echter zijn troe-
pen niet lang aanvoeren. Oo'st-Duinkerke lverd nu
clruk beschoten. Tal van bewoners trokken reeds
heen. De hutjes en kleine huizen hadden immers
geen sterke kelders. De soldaten begonnen nu
schuilplaatsen in de duinen te maken. Het kan-
tonneeren in de kerken werd bijzonder gevaarlijk.

Dit bleek den g" December te LarnpernisSe. Dit
dorp rvas nog belvoond. Er bevond zich een Bel-
gische hulppost.

Lamperrrisse was een dier stille, rustige dorpjes
vzrn Veurne-r\mbacht, weinig bekend buiten
\\'est-Vlaanderen. F{oog verhief zich boven de

weiden de prachtige, kloeke Gothische toren,
lvaarin een der oudste klokken van Vlaanderell
htng. Zij dagteekende van 1352, blijkens het op-
schrift :

r Gode si bequame
Maria es min name I

Herman Coene makede mi
MCCCLII. D

Er kwam bevel de troepen uit de kerken te ha-
len. Zoo geschieclde het ook te Loo.

En, zooals we zeiclen, maâkten de fusiliers en
territorialen aan de kust onclerkomens in de dui-
nen. I{oe g€'vaadijk het hier werd, bleek uit het
drama, dat generaal Trumelet zelf trof . l)eze
kwam met den artillerie-kolo'nel Nicolle uit het
hote1, dat hem tot hoo'fdkwartier diende. Beide
mannen spraken op den dijk, onverschillig voor
de granaten, lvelke in de nabijheid vielen. Eens-
klaps ontplofte een projektiel bij het gebouw en
de generaal sto'rtte neer, terwijl de kolonel- ouge-
deeid b1eef. 'I'rumelet had zeven granaatscherven
in tle heup en zijn linkerarrn was verbrijzeld.

De generaal werd naar Frankrijk Sevoerd. \/ier
maanden later overieed hij. Generaal Exe'lmarrs
en later generaal Bajolle verving hem.

De Franschen beraamden nu plannen ol'rr

Nieuwpoort meer van de nabijheid der Duitsctrers
te ontlàsten en besloten een aanval op Sint-Joris
cn Lombardziid,e te doen. Nieuwe troepen werden
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aerigÊvs€rd eo Élecr dan ooit rlavercie Oost I)Lrin
kerke vau krijgsbewegiug.

De :ranvai op Sint-Joris was op 15 Decenrbu'
irepaald. Zouden er aan deeinenien 150 jagers-
wielrijders, 1 bataljon of 660 fusiliers, J eskadrors
drâgonders en jagers'te voet, sanlcn 400 man en
cen sektie genie; 27 stukken ûrocstcû die troepcn
ondersteuuen. Op den IJzer zoiltlen twee kanotr-
neérbooten merwerkeu"

Orn 4 uur 's morgens vei:tro&l;en clc Lrocpell v:rû
Oost-Duinkerke naar Nicuwpoort. Iiolonel I.{cn-
nocque, die dtj operatie lcidde, i<oos ziju hoolcl-
kwartier in ccn huis dcr Iiokstraart te Nieurvpoort
cu de staf nam zijn intrek in clen kelder. De laat-
ste bewoncrs van het ten onclergang gedoenrcic
statlje waren tloor de genclarrucn rveggeleicl,want
ze schenen uil eigen bewegiug niet te willen vcr-
t rckkcn.

Kanonneerbooten zouclen c1e aktie oûdersteu-
uen. 't Was een fraai rvoord voor zes visschcrs-
sciruiteu, waarop rnen kanorulell vao l)7 lad gc
plaats, eu clie cloor eeu motor voortgestuwcl rver-
c1e*r.

Zc moesten van l)uinkerke iiomen. Ze stondeti
onder bevel van den vaandrig Le Voyer en waren
met vrijwilligers .bemand. tsij het vertrek reeds
moest men er drie achterlaten, want de moto'r
werkte niet. Onderweg bleef er nog een haperen
cn men nam die schuit dan op sleepto,uw.

Den 14" was men ingescheept onr den 15" tc
Nieuwpoo'rt te zijn, maar de tocht ging langzaant.
In den nacht voer men naar Veurne. Aan de slui-
zen moest men de sluismeesters wakker maken.
Om 2 uur 's urorgeqs was ruen eirrdelijk te Veur-
11e, waar vijf uur verloren gingen aan herstel-
lingswerk, want de koord van het gesleepte vaar-
tuig was in de schroef geraakt. -N{cn herstelile
dan den motor varr, dit schip en otn 7 uur zette
men den tocht voort.

Om tien uur lag men eirrdelijk te Nieurvpoort,
dat juist geweldig beschoten werd.

Doch de aanval moest dien morgen o,m zes Llur
beginnen en kolonel Hennocque had de zooge-
naamde kanonneerbooten dus niet zien verschij-
nen en besloot zoncler deze zijn plân voo,rt te zet'
ten.

De vaartuigen hadàen tot taals de Duitschers
in de flank en achterhoede te beschieten; 't pro-
grammâ luidde, dat er drie de vaart van Plas-
schendale zouden opvaren onl Lornbardzijde te be-
stoken en drie den lJzer om Sint-Joris onder vuur
te nemen.

Le Voyer was te voren op verkenning naar
Nieuwpoo'rt gegaan en had a1 dadelijk gezien,
dat er wegens de te hooge dijken van het Plas-
schendaalsch kanaal niets komen ko,n van een
aktie op I,ombardzijcle; clit voornemen moest dus
opgegeven worden, Wat trouwens weinig hinder-
de, daar men toch slechts over drie booten be-
schikte.

Sint-Joris lag te midden van het ondergelcropen
land, waarbo,ven alleen de dijken en eenige hoe-
ven uitstaken.

De fusiliers en jagers trokken over de siuizen
rJen grooten weg' naar Sint-Joris o'p. Aan het
kruispunt van dezen weg en dien ûaar Ramskir-
pelle stond een huis, dat de Franschen " La Vache

L'ri'tÉ,' ;, rluelu(lull, daar cr ;uist vc,or, eeu opge
zwollcn koekadaver zijp pestwalmen verspreid-
dc. In cicze lvo,ning vestigde de Jo'ncquières, clc
kornrnanclant der fusilicrs, zijn kotnmanelopost.

I{apitcin Lepage vo,erde dc fusiiiers aaLn, die
met de jagcrs nog verder gingen to[ lvaâr er lveer
enlielc huizec stonden, die leclig bleken.

De Franschen nestelclen er zich en versterliten
door loopgraven cie i'lo,sitie, wurrt c.loor een vergis-
sing had de eigen artillerie dc'baan beschoten en
i:clfs ceu van den trocp gccl<;ocl, nraâr ook de aau-
ciacht varr den vijan<I gewekt, zooclat lner âilll
geeu verrassing meer cleÎkcn moes't.

Fatroeljes verketrden. nu verder het latrd, rvant
rnen wist niet tût hoe ver cie vilanti zat. IJenige
11lauilen voùgden clen r,veg cl1 cnkele amderen den
IJzer, allen in cle richtirlg- \,an, Sint-Joris, maar
zij r,verden ontciekt, een gedood en bijna alle an-
cleren gewond. De dag ging zo,ncler andere aktic
r:oorbij. N{en bchield cenvouclig de po,sitie.

Een kompagnie fusilicrs oncict' b'evcl var-r kapi-
tcin ll.iou u.:rs 1.cn Noorcicn v:ur c-len lJzcr opgc-
trokken en nzun nu ong'ever:r op dezelfdc hoogte
een steliing in.

De 4u kompagnie fusiliers onder luitenant ùlar-
tinie.mo'est ook aan de krijgsbeweging tegen
Sint-Jo,ris deelnemen maar van een ander punr
vertrekkende en wel van Ramskapelle. Doch tus-
schen Ramskapelle en het te veroveren do'rp
strekte zich de vio,ed uit, zoodat rnen hier met
schuiten werken zou.

Men had dan ook uit Duinkerkc twintig plat-
gebo.o'mde schuiten aangevo,erd, weike geschikt
waren op weinig diepe plassen, voortbelvogen
cloor riemen ol boomen, te varen.

Enkelen bieken o'ngeschikt, mzlar zcvellicrr
lverden er dan toch te \,vater geiaten en o,p eik kori-
den er zeven o,f acht man piants nemen.

't Eerste do,el waren nu c1e ho,even, Gro.ot cn
l(lein Noordhuis aan de overzijde v;rn het meer,
waarvan de eerste doo,r de .Beigen bezet en de
tr'veede verlaten rvas.

De 120 fusiliers, die aan cie expeditie deel tra-
nrcn, vestigden zich op Klein Noordhuis. Iien ciijl<
leicicle van hier naar lietelcrsdarnnre aalr (lc
No,ordvaart en een ander clijkjc van claar naar clc
burgemeestershoeve. En dan was men geen lialr'e
lçilorneter meer van Sint-Joris.

I)e 4" ko,mpagnie bleef nu voorloopig op hct
Noordhuis, lvant ze moest voeling houden met de
makkers o,p den g'rooten weg, rvellie we ooli op
eenigen afstand var.r het do'rp z:rgen blijven hl-
ken.

D'en 16" zoudEn de kano'nneerbooten hulpe bie-
den. Den 15" orn 5 uur schutten zij cioor de sluis
in den IJzer. Inmiddels was ook ile :tanval op
Lolnbardzijde begonnen. De Franschen hadden
in c1e richtigg van 't dorp eenige vorcleringen ge-
maakt, doch in den nacht deed de vijand vijf te-,
genaanvallen tot o'p een halven kilorneter van de
vaartuigen,waarboven de l<ogels fioten. Le \/oyer'
liet zijn mannen in het ruim liggen. lrJien.rancl
werd getroffen.

't Was een ontzettende nacht. 1'egen den ttor,
gen bracht nren wat voedsel :ran lroord tn u'ijn crr

een flesch rum.'-fwee booten siechts konden aan de expeditic
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La Vache Crevée.

deelnenretr, de u -l 
acryueline u en de u Nloqtteur-

des-Jaloux. ,
De eerste stond onder bevel van den chef der

gânsche, aktie, den vaandrig Le Voyer, die nog
no,o,it in den strijd geweest was, mâar nu een ge'
weldigen vuurdoop zou ontvatgen.

De < Moqueun rverd gekommandeerd door
clen bootsman Go.urmelin. De bemanning van bei-
de schuitjes telde 24 koppen.

\Melke taak hadden ze nu? Ze rho'esten eersl

anderhalven kilornetEr clen IJzer opvaren in een
zone wàar ze gemakkelijk bespeurd konden wor-
den, do,ch geen dekking hadden' Er r,vas geen en'
keie plaat ôf schild, welke de mannen beschutten'
Vervà,lgens dienden ze door de Duitsche linie te
koersen tot voo Sint"Joris en dit onder.- trtlur te
nemen.

't Was bij zes uur, toen Le Voyer vertrekken
zcu. Ieder gâvoelde den ernst van het oogenblil<'
Ontsnapping scheen onmogelijk. Al was.de onder-
neming geringer in omvang, to'ch bleek er min-

stens zoÀ,r,.eel moed voor noodig als later bij de
Britten, rvelke een raid op Zeebrugge's haven'
muur uitvoerden.

De kommandant sprak de mannen toe' wees o'p

al het gevaarlijke, maar noemde het een eer voor
à"r" tiuf. uitgékolen te zijn.'t \Â,'as een post van
vertro,uv/en. Aan een ding moesten zij denken"'
't \Vas een eeretaak. u Leve Frankrijk !u En allen
riepen terug : u Vive la France ! ,

Clm 6 uui stak men van wa1' lt \\ras natuurlijk
nog clonher en mistig daarbij. Geen minste lichtje
mocht hranden.

De Fransche artillerie bescho'ot de Duitschers,
wier geschut nogt zweeg. Op den Noordelijken
oever ontplooiden zich de fusiliers en o'p den Zut'
delijken de jegers, doch de twee bootjes schoten

hun voor en bereikten- on-r half zeven de l)uitsche
linies, welke ze onder vuur nâmen.

D,e vijand kon van daar maat zwak antwoor-
den. Erger was het, dat de Fransche artillerie nog
ziitijd schoo,t en er dus kans rvas, dat men door
eigen granaten getroffen zos wo'rden. I{aastig
rverd een man naar Nieuwpoo'rt gezonden, om de
kanonnen te cloen zr,r'ijgen. Dan voeren cle booten
verder, mziar rveldra versperde cen barr:rge dcn
doortocht.

Le Voyer meerde tle bcidc st'huiten a:rn dctr
o:ever en bestoohte clan hc:t rcetls zoo gtlhavetttlc
Sint-Joris, clert cenigbn tijd gebonrbrtrtlccrcl rverd.
llcn'zag g-e,cll enkelen l)uitscirer. 'lot voorzorg
had cle lionnrandant cle < Jaccluelir-re ,, en de uNIo
queur ) den stcven doen wendc:n, om zoo ntlorlig
snel te kunnen 'terug trckken.

Men rvas cen huis gepasseerd, dat blijkbaar'
verlaten rvas, doch eenige matrozen meenden er
nu beweging te bespenren. Go'ed, merl zou gitzur
zien, want er lionden rvel F-ranschen zitten en llr('rt
mocht toch geen eigen n'rannen eranvallen.

Vier der ëquipage kropen aan land, naar lret
gebouw. llen opende stouiwcg cle clettr en bin-
nen r,ver,relrle het van Duitschers.

De Franschen schoten in den hoop en sprongen
rian heen, o*.vcr:wittigcien I,e Voyer. I)ezc' rverti
to'en g'ewaar, dat de vijand op het huis een mâ-
t:trinegerveer plzratste en begon het te bon-rbardec-
lerr. Maar plo,tseling kreeg hij de volle laag vzur
een andere zijde. Een auto-mitrailleur was o,ver dt:
Iirriebrug gestormd en vuurde nu van achter eett
boog.

lJen moest terug, ruaar dan tevens voorbij het
vervloekte huis. Eer.r vreeselijk rlrama gebeurde
nu snel. Een mitraillellr \ran de u ùIoqueur D ver-
teltie hei. (1)

,,\Vij nacle,ren cle r,r'o'ning.Om op alles voorbereitl
le zijn, laad ik mijn stuk; op het oogenblik, dat
trij voorbij het huis passeeren, kijk ik naar hef
eenige venster en zie ik den zrvarten muil van een
nraclrirregeweer. Langzaam daalde het naar o,ns.
D,tr.t zaï ik nooit vergeten.fk zeg bij mij zelf : rrAl9
n'ij niet eerst schieten, zijn lve er aan. " Bedenk,
dat *'e nauwelijks twintig net€r van hen af wa-
r:en. Ik mikte dus strak o'p het raam en heb ge-
schoten. Het toeval wilde dat van het eerste schot,
het venster geraakt werd. Ik kon slechts tlvee
banden op die zijde afvuren.

We waren om den hoek van het huis. Nu kre-
g'en lve het van den anderen gevel; er was daar
ook een venster en natuurlijk eveheens een mi-
trailleur. Op dat oogenblik hoo,r ik eenige kreten,
ze kwamen van den man aan het roer wiens voet
cloor een koge'l cloorboord werd. De ongelukkige
verliest de zinnen, richt zich o,p en valt met t\Mee
kogels in het vo,o.rho,o'fd, dood naast mij neer.

Ik laad srel en schiet. Ongelukkig is het niet
r:aak. De eerste schoten treffen het dak. Bij de
twe'ecle rol gaat het beter, maar ik krijg een hwi-
gen slag tegen het hoofd en daar lig ik plat op
het del<, het gelaat vol bloed. Daar ik naast mij
mijn makker heb zien sterven, is mijn eerste
denkbeeld dat het nu ook gedaan is. Ik lag een
halve minuut languit. X{aar gewaar wordend, dat

(1) Brief van Paul Sauvaire aan ziln vader.
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\\'ir,!î vrrrr \"curtrc rraar lelrcren.

ik vcr r.'iLrr clootl lrcrr, tracht ik op tc staan en w'oe-
r1e l;er':rngt mc. lk spring rraar mij11 mitrailleur en
brre-in te schieten, rvel een beetje in 't blinde weg,
o1r hct huis; cle liogels botsten op clen nrullr,lnaar
ili heb rnijn gcz;it:ht vol hloed en l<on niet goecl
71en.

Eensl<l:Lps hrror il< : t:ik, tak, en mijn stu[<
;;rvijgt. I)e kulas is cloorschoten. Niets nleer te
tloen. Er was o,p de brug mâar een man meer, die
:r:rrr 't ro,er, r,r'elke zich oncler het lijk van zijn voor-
Siulger gelegd had.

Ik mecn rnijn voilen plicht r-ervuld te hebben en
rriets rnccr te l<unrren docn en laat rne in het luinr
giijde n.

Nog <-:t'rr cloode la,g' :r:in dek. Boven floten dc
l<ogels al rnaar voort. 't Was een hel. Alleen bleef
claar de l<erel van het stuur oncler den eesneu-
velde.

N:rurvc:lijks rvirs ili twce ruinutcn in het ruiur ol'
il< voel als eern harnerslag op mijn knie, rnet eerr

r rij liclrte pijrr; ik kijlr, zie clat miju broek kapo,t
is en twcê vingcrs gaall celr eincl in <le woncle.
I):rn heb ik tro,g gevoeld dat ik in iets vo,cbtigs
r.at.Ik rnoet u zcggeli clat mijn broek rrarr achter
\'r:rsleterr e11 ope1l was.

()orlog hé ! Ik br:eng er de hairtl... en alles rood.
lli zat in tret bloed van mijn l;nir'. Mocder heeft
rnijn bror:l< naar groo,tmoccler q'ectuurd. Als zij zc
rr toont, zt1lt ge zien, <1at ik rriet bluf . Ëen auclere
ruÉltroos wercl ook cloor" cen kogel geraaht. Dc
teen vân zijn liukervoet u'as bijna afgerukt cn c1c

kogel blee{ tlan in zijn rcchterhicl steken. Wat
et toen gebcurcie...oclr, ik rvercl cluizeligr eu toelr
ik ontu'aalrte \\/ârell \\rc tc Nieu$'1.loo,rt âângeko-
ïn ell .

f)e :rrtdcre l;o,ot, tlie lan clen iiotnnrandant, lag
rraast de onzc. I{ct duli'zag rood van bloed en

rlaarin lagerr, rvaar ze gedood waren, viif matro''
zt'n. Bij een \-ân hen rvas het achtcrhoofd lvegge'
rtri<t, zoodat me.n de hersenen zag; ,

Hoe r,vas het dan op de u Jacqueline ) toeg'e-
gaan ? De man aan 't roer r'rterd eerst neergescho-
ten, Het schip dreef stuurloos af. Een nieuwe

laag en Le Vo)er rverd ge.*'ond. N{et gebroken
beer.r sleurde hij zich naar het roer en bracht de
boot r.veer in de goede richting.

Sauvaire', n'iens vetslag'w'e irierboven aanhaal-
cli:n, bracht de mitrailleur der Duitschers tot zrvij-
gcn, olschoon hij clat toen zelf niet wist en aldus
nra:rkte hij den terugtocht nogeiijk. De vijand
l;racht een derde aan, maar toen deze schieterr
lir:n, rvaren de schuiten a1 een eind rTteg,

Ze moesten nu de artilleric trotseeren, doch
r...erdcrr niet geraakt

Op Le \royers schip.rvaren vijf dooden en zeven
crnstig gewonden, waarvan er no[I bezr,veken.

\r:n de 24 mannen betreurde rnen lQ dooden en
lagen cr B gekwetst. De mitrailleur van de " Jac-
queline ,, had e1f wonden.

Le !o-u*er genas err cliencle nog zijn land als vlie-
ger tot hij op 26 April tgt8 zijn leven offerde. Hij
virxrg rnct ziju waarnemer Chembriarcl boven zee
rral;ij cie kust, toen c1e recirtervleugel brak.Chenr-
i-,riarcl rrrercl uit de hydroplaan geslingerd, het
toestel stortte in de golven. Het werd dan opge-
haa1d. Het lijk van Le Voyer lag er nog in.

D,e expeditie der kanonneerboo,ten \ /as een
stout stuk, mâar o,f het veel invloed uito'e'fende
rnag betwijfeld worden. Aan een onmicldellijkc
vero,vering van Sint-Jo'ris viel nu niet te denken.'

\Ve zagen fusiliers de hoeve Klcin Noordhuis
bezetten aan de Noord-Vaart ten Zuiden van Sint-
Ioris. Voor het dorp strekte zich de vloed uit
lvaarboven eenige hoeven rezcn, NIen moest rve-
ten o,f deze bezet waren.

Een patroelje volgdc nu per schuit den Zuidelij-
ken o'ever van het kaneral om de bo,erderijen u 'I'er-

stijl l en t Violette r te verkennen. Ze wercl
geleid door den vaandrig de Blic, een novice der
Jesuiten. t Terstijl )) was verlaterr. I{en voer dan
llaat ( Violette l en le.gde aan bij het hof. De
rrânnen verborgen het scheepje in het riet en kro,-
pen naar het gebouw. liensklaps brak eèn I'eweer-
\-r1r1r los.D,e Blic wefcl op den slag gedoo'd, t1e an-
clere gewo'nd of gevangen genomen en slechts een
v:rn het groepje slaagcle er in, o,fschoon eveneens
gekr,vetst, terug te keeren. Aan deze zijde kon
ulcl.l cvcnmin vorrlerert.

Belgen vestigden een post o'p het Klein Noord-
huis,daar zij toch Ramskapelle tot sektor hadden,
en cle Franschen keerden naar Nieuwpoort terug.

De fusiliers en jagers trachtten nu o'p den weg
Nieuwpoort-Sint-Joris vo,rderingen te maken en
stilaan slaagde dit. 't Was een mollenoorlog, vân
r.len e'ene loopgr'aaf naar €en andere, tot men egls
op clen vijancl botsen zo'u.

De'ivoning waatuit de kano,trneetboo,ten zoo
hevig beschote'n werden, was het veerhuis, el dit
'"r'erd, den 25n December na een verwoeden strijd
genomen.

De zestienjari.qe Yvon Nicolas, een Bretagner,
had het groo,tste aandeel in dit gevecht. De vijand
zat sterk verschanst âchter een barrikade van
zakken aarclc. De knaap was mitrailleur en alle
gevâar trotseerencl, heesch hij ziin geducht wa'
pen op cle borstwen'ng en nam plots de verraste
teqenfanclers o'nder vuur.De jagers maakten van
dien schrik der Duitschers gebruik om zich op de
wo'ning te werpen en namen ze in.
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Stoutmoedige fusiliers waagden zich dan tot in
het do,rp en bespiedden de versterkingen der Duit-
schers en wel zoo uitstekend, dat ie aan de artil-
lerie de volledige aanduidingen geven konden.
Door de juistheid van het geschut uit hun stellin-
gen gejaagcl, vluchtte cle vijancl heen uit de voo,r-
stc linies tot bij cle kerk. Hij n'ercl meer en meer
ingesloten door fusiliers, drago,nders en jagers,
ur ha<1 nraâr een uitweg meer, de baan van de
kerk naar cle IJnieburg.Nu zouclen de Franschen
lrrrn .laatsten slag slaan.

Den 25" 's avonds kwamen dragonders met fu-
siliers de positie nemen om 's anclerclaags een
aanval te do,en. Om g uur begon een verschrikke'
lijk borirbardement van het Fransch geschut. Dan
brak de aanval los. Een vreeseliike strijd ont-
stond bij het kerkho,f ; van weerszijden vieleri veel
manlren. Fransche en Duitsche matrozen sto,nden
hier tegenover elkaar, de laatsten echter ook in
fclrlgrau, mâar met cle trui en de lilaurn'e muts.
wâarolr tle aancluicling : ( n1âtrozenregiment. ))

Bij cle kerli hiclden zij lang ..tand. 't Werd mid-
clag en nog'\Âra.s er niets beslist.

Granatcir vcrllrninclder lret geboul,maar ver-
clrcven de verdedigers niet. Mltrailleurs spuwden
hlrn kogcls. Iiommanclant Lepage van de artil-'leric vroe.q ncig nrcer hu11r rran het geschut, of-
schoorr et kans ri'as eigen ntânnen te treffen, claar
rnen schrier tegeriover elkaar stond.

I(apitein Boueil beantrvoordcle het verzoek.
't \{ras een vreese i.ik too,neel.I,oopgrav'en, borst-
werillgen, barrikaden sto,rtten in.Vuut laaide uit
den grond, regende ook neer, ro,ok omhulde
gansch Sint-'loris en uit clie wo'lken met vlammen
r'loorflitst, k1o,nk gehrril en gekenn. De Duit-
schers, die uit deze he1 o'ntsnâppen konden, snel-
den heen, en dan zônk een zonderlinge stilte neer.

Dragonders en fusiliers .sto,rmden het kerkhof
op. De overlevende Duitschers gaven zich gewi'l-
lig over. 't \Âtaren vijftig mannen van het 3o ba-
taljon matrozen. Rond hen lagen dooden en g'e-
wonden. En overal in het dorp vond ;'ren tijken en
gekwetsten.

De Duitscher had zich teruggetro <ken naar de
Uniebrug, rvelke hij na een vreeseliiken strijd ïn
Oktober op o.ns 7" en 14" gewonnen had.

De Franschen versterkten onmiddellijk het ver-
overde ,do,rp.

Dadelijk nam de tegenpartii het nu onder vuur.
Zoo werd Sint-Joris veroverd o,p 29 December.

Den l'olgenden das krvam g'eneraal de Mitry naar
Nieuwpoort er clekoreerrle er lcoilonel llennocque
met de orde van 't eerelegioen.

Ool< anclere officieren kregen onderscheidin.
gen. Yvon Nicolas. cle 1ô iarige mitrailleur van.
Lçl v6q1huis. rverd everrnrin vergeten err clroec
Îi er z.ijn rr.ril itat're medaille.

Lombardziide daarentegen lvas niet genonren
l<unnen rvorclen, we,lke krachtire pogingen er toe
gedaan werden. Wel breidden de Franschen in die
richting hun posities uit, zoodat zii er een strook
bezaten,l'rrelke toch de gewichtige sluizen verde-
digden.

Maar de viiand bezat het Groote Duin en Lonr-
bardzijcTe zelf. Van het eerste punt had hij een
rritm tlnten<1en waarneaingspost.

Grnoraal de Mitrl' besloot in ]anuari hat Groote

Duin te verovérên. Eens waren de gouiniers a
meester geweest, doot een krijgslist.

Tekeren mor€ïen zagen de Duitsche voorposten
eenige Arabische paarden tusschen de linies dwa-
len. Ze vingen cle dieren op en waren zeer tevre'
clen over hun buit.

Den vo,lgenden avond spotten ze weer met de
zorgeloosheid der go,umiers : nu immers liepen er
twintig paarden bij het Groo e Duin te grazen.
De so,lÇaten van den keizer pneenden opnieuw ge-
rnakkelijk clen buit binnen te halen, mâar eEns'
klaps sprongen 20 Arab'ierefl, die naar Alâbische
mode, onder den balg der dieren gehecht waren,
tc vo,orschijn, stormden in de loopgraaf, namen
rlic en, gevolgd door anderen, maakten ze zich
van het Groote Duin meester' zonder dit echter
te beho,uden . Zoo hadden de stoutmoedige kerels
cle schildwachten verschalkt, cloch de zandheu'
ve1 zou nog bloedige offers eischen.

Het bataljon Joncquières (fusiliers), clat Sini-
Joris had helpen nemen, was nâar zijn regimett
teruggekeerd.

De dappere mariniers bevonden zich o'mstreeks
dicn tijd te Fott Mardyk en Saint-Pol, gedeta-
cheerd van het VIII" leger en ter beschikking van
Foch. Deze zond nu het 30 bataljo'n vân het 1" re-
giment onder ko'mmandant Bertrand naar Co'xy'

' de, om mee te rverken aan de verovering van het
Groote Duin.

En al gauut werd nu ook Coxyde-bad, waar de
troepen in de villas lagen, beschoten.

Den 278 Januari zo'uden de Franschen eindeliik
een poging doen o,m het voornaam punt te ver-
meesîeren.

Een granaat stuurde die plannen in de rvar. De
mannen in de loopgraven tiadden het hard te ver-
duren: overdag werden ze bestookt door de zw'are
artillerie en 's nachts door de n minnenwerfer r.
projektielen. rvelke met ontploffingsstoffen gela-
den in hun loopgraven geslingerd r,verden en daar
o,pen klakten na vier .sekonden. Men kon zich dus
in veiligheid stellen, maar werd aldus voortdu-
ren<l verontrust, en wie niet gauw uit de voeten
ï/as, liep vreeselijke wonclen op.

Men had over den IJzermo,nd een noodbrug ge-
Iegd u le pont Joffre , én 's âvonds van den 26o
sto'nden eenige officieren daar het aanvalsplan
nader te overleggen, toen een granaat in hun
midden o,ntplo,fte.

Drie van de groep werden gewond. en 't waren
juist zij, die den aanval leiden moesten : deze werd

, dus een dàg verdaagd. Hij had den 28o plaats.
' En ja, '"ve mochten het zeggen, clat het.Groote

Duin bloedige offers eischen zo,u.
l)e aanval hacl turee doelpunten : het Gro,ote

Duirr door een kompagrrie Afrikaansche tirail-
leurs en tr,vee ko'mpagnies jagers te voet.

De artilierie bereidde het offensief ïoor : v?rn

Nieurvpoort-bacl toi over Gro'enencliik schoten 24
stuliken zonder opho,uden, maar cle vijand ant-
t-oordcle even krachtig.

Dan chargeerden de tirailleurs van de Marok-
kaansche briga.de. De Afrikanen sproûrgen onder
woeste kreten vooruit. het gelaat vertrokken van
razernij, velen'de oogen al! met bloed beloopen"'
Ze verhieven hoog de bajo'net. De kogels floten,
velen der gebronsde mannen storttcn neer. De an-
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deren ruliten nog driftigèr op en storttèn zich in
de loopgraven van den vijand, geen kwartier: ver-
leenend. Ze bereikten het Groote Duin, stotmrlen
de helling op en namen de kruin.

Maar nu werden ze geqrepen in het vreeselijk
mitrailleurvuur do'o.r de Duitschers vân den vol-
qenden heuvel o,p hen gericht. In weinige oogen-
blikl<en waren 300 mannen buiten gevecht. do'o-
tlcn lagen nâast gewonclen en stervenden ; het
wilcl gehuil ging over in snrartelijk gekerm... en
't gereutel van zieltogenden.
' il{en moest van Fransche zijde versterking zen-
rien of de aanval zou nutteloos zijn.

Wat baatte het of voor en achter het Groote
Duin honclerdèn Duitschers neerlâgen,of men een
groep gevangenen naar Nieuwpoort voerde? De
machinegeweren speelden den baas.

Ver in 't Groote Duin diende men het sukses
uit te breiden do,or ook de volgende toppen te ne-
men. De fusiliers begaven zich naar de linie ; ze
klrramen door de duinen van Nieuwpoort, mo,esten
over cle l]zermo,nding. Maar de Io,ffrebrug werd
lrcvig hestookt.

f)e 9" kompagnie l<reeg bevel het eerst over de
ri..'ier te gaan. Granaten regenden rond de brug
crr cleden hct water in fonteinen opspatten. I{aar
rnoeclig iloortrol<ken tle matrozen cle gevaarlijke
r)âssâge, sloperr, naar detr overkant, sprongen
ilaar in de loopgraven. De strijcl durrrc1e nL1 reeds
ran tien tot .twaalf .

De 12" en 110 kompaqnie der fusiliers vo gden.
Maar dat alles kon maar langzaam geschiederr,
rvant de tegenstander u"eefde een gordiin van
vuur langs de gansche zone,

't Was slechts in een on.trrinrigerr storrn, clat
nren het sukscs rritbreiden zou. door een stort-
r'loecl van mannen,die als een wilde branclin€: o'ver
het Groote l)uin naar de Duitschers sloeg.

I)e re-cerve bleef te lang uit. De keizerliike o,ffi-
cieren hegrepen dien toestand en zonden hun ma-
t.rozen ten teçIenaanval. De laatste tirailleurs
rriorstelden in een striid van man tegen man, wer-
ricrr overrompeld en iret hurrahgeroen kondigrle
r:.au,clat c1e teqeirDartij Vlaandetens barren Zand-
heuvel teruggenomen had.

Me'er naar rcchts in den l.ombarrlzijclschen nol-
der ging het al niet rroorspoeclïee1." De Franscherr
nâmep ook daar rle eerste loo.pgraven, richtten
r,ieh naar <'le tlvee<-le lirrie, trots hci vreeselijk mi-
trailleurvuur, en lieten zich vernietigen zonrler dat
r,ersterkinq vân hun offers nartii lrok. De vij-
and deed eveneens hier her'ïge teqenaa.nvallen.
I)e grzrnaten sloegen de eerste rijen neer, nraar
versche afcleelingen vulden cle bressen en nâmen
het verloren terrein terug.

Om drie uur in den namidrlag gaf iencraal de
\{itr-r' het hevel tot den terugtocht, l)e z\\râre \rer-
liczor rvaren tevergeefs gerveest- Alles rvat n-ren

r]oen kotr, u,as .-le strook rtoot c1e slttizen r,etster-
licrr, u'ant r'!e sassen, een slerrtdl tot Frankrijli,
rroest men tnt elken priis behouden.

De Duitschers namen rvraak over het o,ffensiel
door een nieurv geweldig ho,mbârdément.

's Nachts braakten de miinenwerpers hun af-
s'chirrvelijke proiektielen. De viiancl hari zelfs eerr
nierru' rnrapen: t1e handgranaat.

De Fransclie staf vrêesde met grûote bezorgd-
heid een aanval.

De Duitschers ontkete'nden clien uiet et onzc
bo,ndgenooten verschansten in der haast met zak-
ken zand hun sektor,

Geluktig clat rle o,verstrooming r'en .qroot <1eel

der fJzerlinie behoedcle.Dit water ha<1 nu de aan-
houdende zorgen van het groot-hoofdkwartier,
dat weldra een afzo'nderlijken dienst inrichtte
onder toezicht der genie.

Een man, wiens naàm niet veel genoemd wor<lt,
bewees hierbij de gçwichtigste diensten.

Aan het Sas van Veurne woont de heer Victor
Crrriel Kemp,geboren te Boesinghe,lS jaat sluis-
rneester taân het in den oorlclg zoo vermaarcl ge-
q,orclen r Sas > en sedert 1907 te Veurne in het-
zelfde ambt, Een sasmeester is niet een man, die
âan een wrang draait, zooals velen zich voorstel-
len I hij is telegrafist, telefo,nist, een ambtenaar
met groote verantwoordeliikheid, die voor de rrei-
ligheid vân een gansch gebied te zorsen heeft.

En de heer Kemp is een bekwaam ambtenaar
on dit geb e<1.Die kapiteinen Thvs en IJmé hadden
hem trouwens reeds geraadpleegd over het onder
rzâter zetten van het door de Duitschers bezette
gehied. Kemp duidde op een kaart de noodzakelii-
ke verrichtinsen aân, evenâls de sluis'rneester van
Nieuwpoort, Dingens en de toezichter der Noord-
n'atering van Veutne.

't Is gebldken, dat de Duitschers op sommige
oogenblikken niet clurfclen c{oo,rtasten,ofschoo,n
ze alle kans van sukses hadden. Heeft men <laar-
voor den o,pperbevelherbbe,r,<len hertog van 'Wut-
tcmberg. verrvijderd ?

Jloen men aan 't Oud Veurne Sas zat te -qukke-
len en door het tneslaan der deuren nog een dag
veîloor, terq'ijl onze so claten zieltoogden efi
stierrren aan den Beverdijk en den spoor-
rlam, laeen <le rreilaten cler Noo'r<lvaart voo'r onzç
linie. Ha<l 11e viiand wat rlrrtf getoond. hiÏ
zou er meester van geworden zijn en n langs daar
al het door 't Oud Veurne Sas opgestol<en water
rveer verwiïderd hebben. o

Gelukkie tastte rle tegenstancler niet tloor err
l<on het groot-hoo'fdkwartier, na ïngezien te heb-
ben dat het Oud Veurne Sas geen water genoes
gaf, nog ter elfder ure de verlaten der Noordvaart
gebruiken en nu dertien maal meer water steken.

Na de onderwaterzetting werd het Sas van
Veurne een zeer qe$richtig punt.Lanes daar loste
nren het overtollise water naar Frankriik. rlaar
Nieuwpoort niet geno'eg' afvoeren kon. Kemp was
rle man. clie dit ]ei.]cle, er hij ston<l onrler berrel
.rrrrr l<ololel Jamotte, r'an hc.t qroot hoof(lku,ar-
tier.

Door de weinise verbinding te iancl. geschiedde
veel vervo'er te water. Door het Sas van !'eurne
passeerden schepen met levensmiddeten. munitie.
allerlei materiaal en ze werden geschut door
Kemp, clikwiils onder hevige bombardementen.

D'e tronu'e \,/laamsche, burgcrlijke ambtenaat
rlec4 scrnidrJcl<l zevcntierr uren r'licnst ner dary.I)e
enl<ele uren rust bracht hii in den lrelcler door.
/,11y ç"ç7.s11,1lieirl is er zeet rloor c'r'sclrnarl. Ër rnta-
ren sonrs 35 manæuvres per dag. Daarbii tele-
E'raaf en telefoondie.nst, rv:.rterloozing bii hooren
\rvâs c'n qrootc vetarrtlroor<leliikheir1



*696-

De kcrli

;,iîq':,iffi tr*îiïi,if,.;ti"#îï
)râi#i;i: ;;i';::,*Tn- oogenblik zijn posr.

iif,ffi hî;it;ï"tr+l*r*'ru*i
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_ Vele soiclaten verlo.r". ôF L^r ,-
heefr de Duitscher l11en 

er,het leven, nraar nooirhet zoo begeercle sas-stelsel in
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i{ci r.au1cggc1l ccllcr 11er,x1};rug.

zijrr rnar:lrt kurrncu lirijgrn, crr rr:l elke teleurstel-
lirrg rvreekte hij zich door t:crr stortregen \/an gnr-
naten op Nieurvpoort tc liLten neerdalen.

FIet arrne stzLcljc vcrkruin-re lcle onder al dat
ijzcr. Maar doocl rvas hct niet. In cle kelders lcelclt:
clc r,r.'eerstancl \-oort, cn cle trour,ve wachters Iirrr
tlezcn geduchten post. \{aar: ook r,vat verder lcel-
rlt-' Nieuupor)rt \.oort.

l)e o,udc \'la:rr-nsche h:rrdnclikighcid hcn rlt>or
:rllc bcproevitrgcr, rloor ric r'1ucht, cl.e bal1irr.g-
st:hap, de !e1ec1cn vcrliczcn niet gebrokcn \\:or-
rlcrr. FIet 1er.en uittc z:it:h liritchtig ook in de groot-
s.tcn tcgenspocrl. Dc lxrrgcrs toorrrlcir ziclr cvcri
lioppig a1s hct -lcgertjc.

De slag aan clen lJzcr bugoLr ,.n tlc Iluilsclrc
vuurrnonde n begonnen doocl en r,ernielin!a t c
z:raien in i-rct aloudc Nicr-rrvpoort, dat mcn, scrlcrt
zijrr rrturcn geslechl cn zijn tvailcn gevuld waren,
r.r.ij rraairdc van belcgcring en vijanclelijken aan-
val. Dc bell'oners, dic cloor: noesten vlijt en tulrit:
u'crkkracht dit hoekje varr het bedrijvig'e West-
Vlrurnclercn riit zijn cc:urvcnlangen sl:lap gclroli-
l<cir irarirlcn, waalin bct gcliluistcrd gc$'eest \yâs,
tloor cle natuur en de krijgskur-rtlige u'erl<en, mor.-
st.en de vrucht van hun ariteid te niet zien gaatr
c-.n zelfs om hun ieven te redden hun geliefde stacl
r,f hun dorp verlaten cn cicr-r dr<.,cr.igerr rvcg clcr
lrallirrgs'chap opgaâlr.'t Scirouu'slrc1 r1ier vlncirt
znl rren nooil vergetcll.

\Ài"aar gingen de nrenschcn hcenlr Aan hun .larrri
cn gchoortegrond geltet'ht, lrlt:rt'n de nrcesterr irr
dc dorpen langs de zee, in cle cluirren te Oosr-
I)uirrl<crl<e, Coxr'<le, l)e Plrnne. Zoo u ai'r'n cr in
't begin van't jaar 19]5 te Coxl-de ij0O tot l2()t)
|r[ i eul^rpoorten aars.

Ook de waarnellen(lc burgemeester van
Nieurvpcort, M. Hulgheh:rert, mct eenige plicht-
volle leden r.an het stadsbestuur en den gcmccn-
tesekretaris, M. Dobbclaere, die trouï" op hun
po,st \Maren gebleven tot clcn tiendeit clag van hct
hombarc.l ement, cla g, wâaro,î) tcrirau.rverdood no g
een tiende van de bevolking in cle stad r,vas, had-
den te Coxyde een onderkomen gezo,r:ht in ecn rier
villas van Co,xyde-Baden en St. Idcsbaldus.

Dagelijks kwamen stadgenooten, dic o,r'ertuigd

\\'itr(rn, dat huu baliingst'h:rp sit:t'lrts ectrige d:rtett
z<;u cluren, bij hen om hulp. Nla:lr n,at konden tle

,heeren doen? Nieurvpoort l)cstonci nit't meer. Iilr
toch liecrde bij de rnagistr:'rten het verlangen tc-
111{ voor hun ûrcclebrugcrs te werkell en ze vl"oe-

.gcn âiin den go11vc1 1leilr Virt -,ïesi-*'-1:rtrclcren

als rrbcstuulr hur:L taal: voort te zetten o.fscn.-rr1l
lriritcrr huir gronclg, 'ricr1. l)ie toestemnting rvertl
vcrlccllcl erl sedc: t girgerr r'!c bcstuurzakelr vatt
yisulvpoort vocrt, van c:cn slarl r1us, die fcitelijli
rrit't meer besf,lnd.

Dich{. bij 'ie vilia, r,r':r;rr '1 gcureentcbeslirut vatr
)iieirn'1,.oo,t ùjln ïrerlizâanlircde1l voortzettc,
stciili ct-'r 1ia|c].I)czc \4'cr{l (le licrk voor- c1c batr-
r r c,1i l gci- . \\-een.rocdig stc1llcle zc t7, a7s ge herlachr,
<1a1 ze rlc plaats inncemt van rlcn pracrhtigen Go-
lisclren. tempel, .zao zuivcr in. rlcn ccnvoud r':rn zijn
lijrrcrn err zoo rijk in c1c vct.scheiclerr|reitl zijncr
\rcr"sicl itr..-;, ciie getuigcle valr de rreranclerlijkheicl
rlcr rni [schen, vân de gcscl]iede11is cler stede or
valr âl1r's vrât de nrensch irr c1e rrerschillenc.lc'tiidel
{rjr Tiaal verschiilclrde detrl<r'iizen en opvattingcil
\-(:nnag ; naar tot:h irad dit: liapel in haar arrl-
licligc l. leiirhcirl icts, clat haar rlecc] liefl;ebl;cir.
Zi1 -"as zoo rustiq gclegen op den kop var-r cen
rlrrirr a1Le,r 7.oo stiT en liâlm rondom, a1les zrvceg
cr crl sten {le èr tot irurigc' goclsvlilc}it.

L)ie kapel diende tot verblijfplaats voor <le sol-
dal:en. ma, ir dank aan cle bcmo,eiïngen v:ln
|Jisu$rpoorts sekretaris, M. Dcbbelaere, l<on zc
cle kârk van Nieuw-Nieuwpoort lvorden, en vijl'-
nrâal 's Zond.'gs \vas ze stzln-rpvo1, ais gccstelij-
kcn ..,arr Nieuwpoort er ûtis lazen.

Nu moest er e( n school lco,n-rer-r. En na veel bc-
7i\\raren over\\'onner'. te hebben, kon het gentcente-
i;cstirtr ii.l ecn ruiri,:- rrilla zeven klassen irrricir-
ten. Ban!<en. borden, ,.'ien, griffels, boeken, inkt,
pennen, ja rtanrr-aar is i'et alles geko,men, nraar
b.et was er toch en M. Van .': \Àralle en N[. Pecau,
{e11rcc1rte-oûdemriizers te Nieuwpoort en }{.
Gi11es, 1eeraar <1er rnirldelbare school "atr Nieuw-
Doort. le'erden er 11e iongers" terwijl \4'er zr1 ters,
uit Niclrwpoort ook tle r,'reisjes les gaven.

Er r,varen 225 leerlinqen, kincleren van N;euw-
po,ort, Lo,mbardzijde. Ramskapelle, Pervyse,
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Oost-Duinkerke, Westende, enz., namen uit de
kommuniqué's algemeen bekend... namen van
plaatsen, die nog slechts een puinhoop vonndelr.

De school ging rustig en regelmatig als in vre-
destijd en stond onder het to'ezicht van den kan-
tonalen schoolopziener, die er dikrvijls kwam en
zeer tevreden over was, Het gemeentebestuur van
Nieuwpoort nam de kosten vôor zijn rekening, al
\varen er onder de leerlingen veel kinderen van
andere plaatsen. (1)

En zoo werd een nieuwe g'emeente gesticht....
Reeds liet het ge.meentebestuur van Nieuwpoort

zierr, rvat het na den oorlog wilde doen.
Toen l-ombardzijde, eens een welvarende stad,

door de golven en 't zândl vernield werd, vestig-
qlerr cle gevluchte bewoners zich n'at vercler aan
de kust en stichtten er een ( nieuwe poorte D, het
nu vernielde Nieuwpoort.

't Verleclerr wercl weer heden.
.Nieuwpoort was vernield... En reeds verrees

een nieuv'e gemeente, naurvelijks eenige kilome-
ters verder. 't \Âras slechts een voorloopige ge-
nreente... maar ze bervees toch dat 't oude Nieuw-
poort r sleutel van 't vrij eebleven landeke --
uit zijn puin zou opstaan.

f)at arbeidend gemeentebestuur. die kerk in het
rluin, die school, waar, ondanl<s lianongebulder,
't onderwijs geregeld zijn gang ging... was het
nict alles een betriis clat <1e Beilgen niet gebroken
llcrrden r,vorde-n ?

xxv.

De Belfisch€ É€intorneorden in Neilerland. -
[f e kampen van Zoïst -- Âmorsfoort 

-Harder-wifk-Oklebroek en Gaasterland.- Het leven
in ile Kampen. - Bel$sche vluchtelinSen ln
Nederland.

'W'anneer troepen iloor den viiand vervolgd
naar een onzijdie lancl wiiken, worden ze daar
ontu'apend en geinterneercl.

7rw had Nederland een aantal 'f)uitsche solda-
ten geînterneerd in Limburg, toen rleze door Bel-
q'en âan <le l,laas ven'otgd, geen uitt'ep' wisten.
I)c Hotlarrclsche militaire overhejd braeht ze sa-
nren te.Berqen, nabii Alkmaar; ook deserteurs
rverden daarheen qeileid.

\4rii hebben in 't eerste deel van ons werk ge-
melrJ. dat biï clen vRl van Antwerpen, ongeveer
30 00O mân onzcr tro€r'rerr - meest va-rr <le ves-
tirrç'troenen -. officiererr err manschaDoerr alleer
rloor'.zich on Nerlsrlarr<lsch -.rro,ndeebied Îe be-
acvcu, aan T)uitsche gevariqenisschap ontliq'a-
nlen.

Het veldleqer verliet de versterl<te sfelline. Het
Ôroot-Iloofrlkwartier zac het nuttelooze vân een
l:rngcre verdedigïng in.

l)e f)uitsche monsterkanonnen brachten een
niinli!k+' r'errassinq. Arrfrverpen l<on een r'âl rvor-
clr:n.

Wc zagen de divisies oo hun zao moeiliiken
lr'eg. De riestingtroepen bleven, onbevust van den

toestand. Ze hoorden, dat hun makkers heen wa-
ren, ze zagen de cindelooze stoeten van burgers,
allen vluchtend voor 't Duitsch ge.weld.

De artillerie braakte voort op de forten der'
stad. De Engelsche hulptroepen verdwenen ins-
gelijks.

En de 30.000 iaatsten, die den aftocht dekten,
moesten. blijven... blijven met het gevoel dan toch
cindelijk van de nakende overgave, met het neer-
drukkend gepeins krijgsgevangene te rvorden
van den gehaten vijand.

En een der geinterneerden schreef later, r'eel
later :

u Dan kwam even een ooeenblik licht opdagen,
het was beslist, men ging de makkers van het
veldleger vervoeg'en. Alle leed was vergeten en de
aftocht begon om weldra te eindigen bij de schrik-
kelijke tvaarheicl: te laat, clel weg afgesneden,ge-
vangen of ... op Nederlands neutralen bodem.'Wat was dit oogenblik pijnlijk voor diegenen, die
steeds hun plicht hadden vo'lbracht.

Verder zullen wil over de geïnterneerden niet
rritrvijden ; men heeft ze sinds meer dan drie iaar
te veel miskend, opdat ze nog in cleze bittere uren
zouden rekenen op erkenning hunner diensten.-[a, zelfs een oo,senblik werclen zij verdacht en be-
smerrrcl door lieden die nooit ck: eer noch den moed
hadclen een geweer in dc vuist te houden tot ler-
rlecli.qin.q I'an <1err gcboorteSrrond. Maar laat ons
het hart niet veriitteren ; clie troebele tiiden van
onrechtvaardigheid gaan voorbii en de geschie
denis bliift.

Liiden lvii niet meer met onze broeders in de
'loopgraven, ledieen $'ii den bitteren kelk der in-
terneering met gelatenheid als offer vo'or 't ge-
'liefde land tot 't bliide, 'r'erseldende verlossinss-
rrur. Dan zal bi1 tt verbreken der ketenen onzer
geliefden in 't bezette gebied ook de onbevlekte
soldateneer der geînterneerden recht rvedervaren.

Dan zullen mïsschien veilen betreuren, maar te
laat, eene bladziide onzrr geschiedenis te vee! r'er-
z\\;eqen te hebben, waâr nochtâns niet minrlct
moed en zelfo'po,ffering in geschreven stond.

Dat dïe bladziide ook beter tot haar recht ko-
me, \:ergt <le eer \rân alle Reteische geîntemeer-
den, en daaraan te werken za7 in 't vriie België
een do,et van ons leven ziin. ,

Veel geinterneerden trachtîen dadelijk hun in
Belqïë gebleven gezin over hun lot in te lichten.

Ik herinner me, hoe ik met een groeoie mee-
stante op den weg van Koewaeht naar Axel. Een
kennis onder de so daten zag me. Hii vroeg me of
it< geen briefie over de grens kon bezorgen aan
ziin vrouw. Natuurlijk stemde ik toe.

En dadeliik \lraren er kameraden, die het voor-
beelrl r'oleden gâl1n' eenie:e regelen schreven
op een snippertie papier, en aan elkaar het pot-
lood leenend. Ik moest ma^r voor een omslag zor-
gen en daarop het adres overschrijven, dat ze on-'rJer 

hun episteltie meldden.
Aandoenliike bezoeken heb il< toen afgelegd.

Naar aanleiding <laarvan schreef ik :

u 't ls weer Zond,ag geweest...
Dezen morgen al vro'eg reed ik naar België. Ik

volgde den Zwiindijk,.. en aan beide zijden strek-
ten zich do polc{ers in hun'vreedzame stemming{1) Naar de u Stem uit België. u
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uit. Boeren stonden in de verschgestreken hemds-
mou\ ren voor hun hoevqroort, zooals ze iederen
Zondagmorgen doen, aleer naar de < misse r te
gaan.

'k Moest in kleine huizekens zijn net een blijde
tijding, met brieven geschreven door een hand,
niet gewend de pen te voeren, geschreven in kreu-
pele, grove letters, maar in woorden van.liefde.
't \Varen brieven van g'eïnterneerde soldaten.

'k Trad een hutje binnen... 't Zand lag als ei-
ken Zonclagmorgen in sierlijke krullen op den
zindelijk gcschuurclen vloe,r'.'t Tinwerk boven tle
schour,r' glom evenals de roeden en de voet van de
oudenvetsche huiskachel.

" Nieuws van mijn man ? r vroeg de vrouw
rechtspringend.

,, Ja. r
n 'k Heb 't als gevoeld... 'k Wist niet. dat ge

zoudt komen en toch verwachtte ik u.... Kinde-
ren! een brief van vacler,! r juichte ze.

En in haar zoetl zangerig Vlaamsch las moeder
rlen naïeven, maar zoo gevoeligen brief voor....

Vader $'as nu in Holland; hij had er moeten
vluchtcrr voor de Duitschers, c'lie den terugtocht
van Antwerpeal âfsneden

De Belgische soldaten ç'aren in Ho'lland heel
qoed.

u Gisteren u, zoo schreef hij, u zijn we gaan
n'anclelen onder geleide vân de Hollandsche sol-
daten. De burgers stalien ons sigaren en toebal<
toe. Wij hebben goed den ko'st en we zijn hier
gerust.

Vrouw, rve hebben onzen plicht gedaan, maâr
er \{,âs geEn andere uitweg meer. I)e Duitschers

t zaten ons na op de hielen en ze waren met zoo-
Yelen. Ze hadtlen ook kanons.

God geve, clat België weer vrii'moge worden,
vr;j o'ndcr o,nzen dapperen'Koning.

\/rouw,houcl nu goeden moed en spreek cie kin-
deren veel van mij. Wij zullen weer tegare komen,
als 't vrede is.

L,aat mii van tijd to't tijd nieuws weten. Pas op
voor de Duitschers. 'Waar ge nu zijt" kunt ge,
als 't moet, rap over de grenzen zijn. Vlucht niet
onnoodîg, rvant ik heb aan de grenzen zooveel
volk gezien, dat ik geen plekke mcer vo,nd orn te

.. s'lapen. n

7,oo 1as moeder oD clezeî Zondagrnorgen...
\.ran gczinnen, rlie niet uitgcrveken warer,

kn'am ccrr z.oonol ecn <Jochter nsar Neclerlan<1 on
een gerucht, clat de soildaat uit het hu?s daar zou
z.ijn.

Fjn dan beqon een lastige tocht van zo,eken.
Ja, on'r'ergeteliik bliiven die daqcn voor hen. die

ze mceqemaakt hehhen. de dagen, clie als 't rvare
cerr tiidperk afsloterr; het'eerste eindiE"encl met den
r-al r-an Antrveroen en een ancier. <!at r,an den
ITzgr. i11ls'r1snç|.

Spoedig zou men hct l<anonrrebrrlclcr van uit
.cr nn<lcrc richtinc Loorcrr. r'licn rrit hct \\iesten.
r-;rn \rla:rncierens vcrstc liuststreek.

Ja. bii die interneering' z;rg men trelfenclc too-
neelen. 7oo lezen u,e in het officiecl verslaq van
lret vluchtelingcn komiteit der Hollanclsche se-
rneente Kôewacht:

" Het Belgisch legcr rvas cloor I'ret Belqisch se-
rleelte clezer gemeente naar Telzate getrokken.

De achterhoede echter, werd Zaterdag 10 Okto-
ber door de Duitschers, die bij Dendermonde
over de Schelde gekomen waren. ingeslo'ten en

l<on niet weg.
Gedurende dezen dag lieten zich telkens troepen

Relgen interneeren. We zien ze nog zitten op
cle bank voor de Hollandsche wacht, de tranen in
de oogen, terwijl de Hollandsche jo'ngens hun
brootl met hun vreerncle wapenbroedets deelden.

Het gros bleef ecirter op Belgische gebied, ho-
pend nog door den vijand heen te kunnen slaan.
Doch tegen den avond, toen de Duitschers al meer
cn meer onze grenzen naderden en de machinege-
rvererr begonnen te werke'n,zoodat c1e kogels zelfs
ûver Hollandsch gebiecl vlogen, was het e€n (sau-
'r'e qui peut. ,

Honderden soidaten sprong'en over de afslui-
ting, over Slooten en heggen, vluchtten in huizen
en schuren. Het was een oo,genblik van pâniek,
nlet Éîeen pen te beschrijven.

Gelukkig behielden de enl<ele Ho,llandsche sol-
c'latel met c1e grensrn'acht belast, hun tegenwoor-
digheicl \ralr geest en waren de Belgische soldaten
afgenrzrt cn uitgehongerd, zeer kalm, zoo'dat zebij
troepcn ran 3 à 400 slechts cioo,r een tweetal sol-
claten bcgeleid naar Axel konden werden. geleid.

Den geheelen nac!'rt duurde de intemeerins vârr
Belgische en Engelsche so'ldâten, en toen den r,'ol-
gencleu m o r.q-en,-'t was Zo'nc1ag-c1e geloovigen
ter lierl<e sinsen, zagen zij het geheele do.rp als
bezaaid nret sabels, gewêren, ransêls, soepketels,
politicmutsen, dekens, alles in der haast $zeg'ge-
worpen. Oo;li stonden er auto,mobielen, wagens en
fornuizen.,
Te Hulst uras de toestand nog erger. Daar viel

men op sommige pleinen o,ver de voeten der sla-
pende Belgische so daten, die geen ander plaatsje
rneer hadden kunnen vinden, ook om reden der
duizenden rrluchtelingen, dan de strâat.

Veel gein tern eerden kotr den aan burgerkleeren
geraken en nog'wegsnappen, en langs Zeeuwsch-
Vlaanderen naar'W'est-Vlaanderen vluchten, om
zich daar weer bij het leger te 1'o,eg'en.

Anderen deden dit via Engeland en Frankrijk.
llaar voo'r de ma-"sa was dit natuurlijl< onmoge-
liili. Deze r,r'erd in kamnen vercleelil : te Zeist,
Amersfoort, Oldebroek, Harderwijk en Gaaster-
lancl.Qie karnpen bestonclEn eersi uit tenten,maat
dndelijk sloeg men de handen aan 't werk en aldus
verheterde gestadig de toestand. zoodat een dag-
biadschriiver over Zeist kon schriiven:

" Met het do,el. iets meer \ran de tegenlvoordige
inrichting van dit verbliif te vernemen, nreer spe-
ciaal orrr eenigc inlichtingen te mogen verkrijgen
omtrcnt cle maatregelen, welke ziin getroffen met
het cloel, den geînterneerden het leven in het
l<amp zoo aangenââm en nuttiq mogeliik te ma-
ken, rrroegen 'ne den bctclhebber vcrlof tot cen
hczoek.

\\re haclden daarbii het voorrecht luitenant Van
Stoc,kunr als geieider te hebben.

\\ie konclcp het riiet beter treffen. Inrmers lui
lenant \ran Stockum is speciaal belast met cle af .

cleeiing ontspanning en onturikkeling. En q,ie z6u
betcr op de hoogte kunnen zijn dan deze crfficicr,
clie van rlc inrichtinq van 't kamp af ,ja zelfs vcor
rIïen tiid te Amersfoort, zijn krachten heeft. uc-
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13c1g-isciic u aclLt zialt rlcl lJ;,,i r.

gcvcir lar] clit n-rooir n,crli clr dic r,,ttkr v:rn de p1:rrr

',r';t rlir;trlt:r' ltct,lt i rrt\\ ':i'l;r'l ll ttilgt.r.ocrri.
'i'oen rvr clcor cle rv;rr:ht rvrrrclt.n :L:lngcclir:n11,

trof |en t-c luiten:utt \:an Stct:krrrn in ziin liair-
1.i:rrrije r.iur rie l;ib1io'theeli in i<amp L AI tladelijk
lr;iclden l'c gelegenhcid tc ltonstaltercn, d:rt 11r:

lri<1int' r':ru cic alcjeelinei u Orrtsp:rrrrr infl' )) \'()(\ j'
tltn cl:leir.rrerle belaste heust:h geen clttspanlrir,..l
ge:iclrl licn u.orclen. IJct. r,r'as da:rr t:crr l<ornen r::r

. ea:11 r'an llclgr:n, clic al1cn hun 1<1eine lvensclrt.ri
cn r.erlalqens bij ,i nrencr.r luitcn;Lnt , kwamclr
uiterl.

f)nzr-r onrn'ir.rl(leling bcg'on in de bibliotireel;.
'rva:rr thans niet nrincie.r dan .e6ç41 bccken tcr br:
srùil<kirrg r,an dc 1e;:ers zijn. C)ru cle -1 dlgen rr'or
clen pcrsg'gld ?(10 boel.:en uitgereilit crr irc'.: orcli'-
liik tiit saat, blijlrt wcl l1it lrct fcit,dat bii rle laat
stt: inspcktie slechts één bocl< ontbrak. I)c velqr
rnilclc gevcrs in rlen lanrie en ooi; zij, clie trouri'
hrrn d:Lgb1:rden opzenclen, l<unncn rl.us voldocnin;
r':rn l':un rverk smaken,

In <1c bihiictl'rer:l< r'cnilen -lve _ccnige geïntcr
rll'i:rllrr tl.nii hc:riçi r;rci lrct oirt:,'crpen van p.la11-

1rc'!] voo!- cle val.-sr:ho1cn. I)c \r{)lf{rn{le $'eek toch
znllcli rie lessen in valronrlerltijs a1s hout-, steen-,
rlet'aa1;. katoenber,verking, zoourel thcorcfisch als
li':r1.tis, ir. cen aanvarlg ncnren.

Tot dit dr-oei is in liamp II een srcc'tc zaal inge*
rir:1'rt. rvaarin do'or geintcrneerden onclt'nn'iis z;11

rrortlr:rt gegeven. Dit val<onderr.l"iis is cen Lrit-

vlrr:is,.:1 r'r.ir 't heginsel,ciat hi j cie l-.etlo1<lêr âuto-
riteriten voorzit, om den hier vertoever-rdcn Belgcrt
gclcqcnheid fe geven zich gereerl 1c nrirlict-t voor
,lc l-aak. die hun rvellicht rvacht: a1s ionqç kracir-
tr:n hun 1ancl te dienen cloo.r na den vrecie zooveel
1n{)cel;jk :rr.rr tc' v1i.i1en, F/at doÇT den ootlog in
Reiqiê a:rn erergie en onturikkeling l'erloren gaat'

't Is, zc'oals luitenaot Van Stockuni den man-
nen steeds voorhbudt: " Op het oorlogsveld gaan
rJuizenden der u\,l'en verloren. Aan u de taak om
tijtlens uw verbiijf -in het kdmp u te bekwamen'

opdât ge ,in un' land 'uveergekeerd, die velen zult
kunnen vervangen,. D

I)e lag.crc schoo'l vclcl ree'cls in Januari ge-
olrend. Daar rvordt thans les gege'vc11 door 24 ge -

ïrrtcrnecr-rlcrl e1r eenigc le eraretr, beneveirs een
1t.rutes r.tit -\trrrtsl or,r't.

!'an cle bibliotheek voerde o,nze weg nazlr een
rlel tr,vec g'ro,o,te l<..rntines (fOO Uil 2O M.) waar we,
onder hct genot van eèn kop ko,ffie, konden kon-
stiLtceren, dat de prijzen biliijk (door de ho,o,ge
1.r:rnsporth<;,sten iets hooger darr in cle garnizoe-
lrcll) cn clc keuzc groot is. Aan clcze regeling
\',r,r'{;t (r sllLll! tlt lltttrl gc'ltottrlttt.

Orrmiddellijir aan cle lrantine grenst de thezrter-
zaa"l. De l3clgcn hb.utien van het tooneel en zoc,
noest <1e gelegenheid, om eenige malen in cle

it,ccl< ccii gccli stuk tc z.jcrr ()l)voefeir, doot- geroir-
tinccrdc si:clers uit hun rnidden, zeer \velkorn
zijn. l,let vcrcende krachtcn werd in ieder kanrp
irchtcr tlc groote lizrntiue een theater gebouv/d.
Hr:t Rcckefeller-koniiteit te Rottèrdam zarg.lc
r;ool lrct lro,ut en verschiilelde geïnterneerderi
ilt,rlrrr r'r'at zii konclen onr de zaal een prettig aan-
r.it',t Lt: gr\rul. 'flians 1\'orde-tr er bij afwisseling
jii'aiisrlc err Vlaarnsclle stnl{ke! opgcvoerd.

Flenli nu niet, lezer, dat cle regisseur een gc
rnrLkkelijke taak heeft. l)aar rvorden hier proble-
me,r1 ter oplossin€i voorgelegd, waarùoor een
ll.o,v:rartls, cen Verkzrde of Roelvink zich achter
het oor' zouden l<rabben. Daar is b'v. de nioeilijk-
ircid der vrour'venro1.. Er is n.1. slechl.s ééne d:lnrc
1.t,r r'lispcrsitie onder clc geTnterneerden. Schrilr
irict, lczcr, 't is geen arlaloog geval aarn het lrc-
lirrrrlc u rneisjc loos r, ook geen geintertlecrclc
n-riirketenstcr, het is cen hcelc, e<:hte Be1g, rlic
cchtcr de gar-c l'reeft een gansc:hen avond zijrr
rrr:r-nnenstcm te l<rtnnctr mctaurorphoseeren in een

rLl1t-.rlit:fst clzrme,sgeluid. M:lar zoc is er slechts t!én.
f)aar is vo,orts clc rnoeili]hheld met cle keuzc clcr

1"'1,J \.rl2spscire :ilrtl;kett. T'Tct aantzrl hierrratt is
r;cirr schitztrsch. \\/ie rltl rc'-iisscttr in clczeit lvtrl
hr1ûen. zal clen clitttl< lran velen c'og.cten.

I)t: rcr:cttc ! Dcze zaiLk is ttlnvoudif{t'r tlan irr

irt, offir:icelc tootieciweteltl . trttrtners, ill 't katltir
r:c1dt bet stelserl : geen rvinst, ntaar ook €feen ver-
lics. En zoc 1it'rt-t als retgeiing rvo'rclcn vastgesteld:
l<rge l0 cent, 2" rang' 5 cent, 3" rang 2 1 f2 cent.
l-:rtrriirlljli moest 11i{,'r- lrct ri rttilitnircu half gclr1 rr

rrcrv:r11c:u.

Behalve toonce1vereetiingcrt tloetl zit:h erI eli tocr

snr:cialitciten-gczclschappert hoo,iett; ook hatl eetl^,

svn-rpho,nie-orkest van geïnterneerden uit Amers-
foori. eenige malen een reusachtig sukses' Niet
\ref van de liantine geeft het kle,-rrige front eener
u Car-radian lfambogan u een afr,visseling tusschen
cle ho'uten bzrrakken, utaar c1e geïnterneerden kttn-
rren genieten van Iilrrr en voortlracht'

\'ran deze kinema, waar\rall er zich ook ectl irl
.1-rct trveede kamp bevindt, r'ervo gden we onzell
rveg langs de lange barakken, langs bad-lokalen
cn vcrplegingsinrichtir:gen' bureelcn rtan, afdee-
ling;sko,mmandanten, die liggen geschaarcl langs
deÀ o'pgehoogden kamp-"ve€f, naar kamp II, waar
*"n â*k bezig is met den aanleg van een park
cn vân een muziektent.

Wat \rerder-at zagen we de velden voor vo'et-
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l;rrl- crr liaatsspcl, \\'irxr 'le tlrit'ro.tl,elcirrlrs.crr tlt
zcvcn kaatsvcrcelri.gingen ruirnsclioots geiegclr-
ircicl virrdct zicir tc ocfcnen, err ilaal tevens vol-
rlccnile aân gyntnastiek gctlaan kan rvorden. Ool<
zijn hier eenige zaaltjes gere5erveerç1 a1ç.,oefcir-
plaats voor de fanfare- cn het harn-ronicgezci-
schap cler geïnte'rneerden.

Eerr cler groote,rcecls besproken zalen voor r,a1i,
c;rrrlet-,viis, is zoorlanig ingericht, dat zij 's Zor,
rlags clen Iizrtholiekeri tot. kerrkgebouu' lian riir:
nen. In c1e claartoe bestcmde kantine in rlit kunrli
lrevonden we olts juist tijrlcns cle bczer,-,krrrcn (.,:itr
l-.'4 's namiridags).

I)arr bierl tTcze z.aal cen eigenaalrligtrr aar;
l,1ik.

13ij tientallen zitt.en daar de gcinl.er-ner:r'rltn il
rlcn klilrg v:ln vrou$/ en krocrst.

7îc, lezer, a1s men c7'aar zao rrrndl<ijkt ir t1ir,
tloor tzrbzrkslvalrn bezq-:ni9;t:rtl,.: zattl rn je zirt tltrn
rlic vcie r'1uci-rtelineen, r'ctnige- uurtjes hir,:r r.erloc
vettrl, orr-r rnan en v:tcler le cintrnor':ten; je ziet Iritr
een gr:baarden 1<riig'rr', nrrl t:r-n zuiq,.ling in clc
armen, ginds 1<leirrer-i, clic klimm.er"r o,p vaclo-s
l<nie, hcrn kusseu eir 1ir:ve naanrpjes ge venr 1e zit:l
rlie allen. zonrTcr havc, dan komt je een broli in
tle keel r:n l<eer je evcn het hoofcl om.

\Vanl. cl:Lar is onderr clie Belgen soms veel 1ec<.l

en veel rr-rurl,. Men rvees ons iiil 
""n 

bezoek cr:n
geilnterneerde santen rnet zijn vrouw. En men vr:r-
lelcle o,ns. clat zij r,veenden om hun jongen, lrun
eenig, dertien-jarig kind. cial gedoocl r,vas, lrrrt-
geen zij eerst heclen hadden v€rno,rn€r.

Men wees ons een man, die, vader, zustcr en
irroeder ktvijt uras, en to,1 uns krvam een sto,et'e
\/laming, gemoedelijk een praatje makend en ons
vertetlend, clat hij sinds November niet rvis1. of
zijn vroutv en vier kindertjes nog leven.

Zie,'t zijn cnkele van cle weinige staaltjes r.arr
ellende, en diep gevoelen we hoegelukkig die .r'e-

1en nog nroeien ziin, die elkancier: althans hebberr
rveergerronden, ell<ander, tijdens verlof, kunnen
rrrr Irnoeten.

D'ât 't veïlofgeveil nriuder tot zijn recht kwanl
rian de betro,kkenen \À,el l,venschen, ligt, gezien de
verschillende verlangens v;rn pl. m. l4.i)00 men
schen, voor de hand.

En dat er dan wel eens een slippertje gemaakt
wordt, dit bewee's o,ns een ontmo,eting o'p ons

tochtje naar het kanrp. 'I'c,'n trlcir troffen 'vi,re eeli
Vlaming aalr, die onder geleide van een onzer mi-
litairen naar het kamp terugkeerde.

ri Eiiwel meneei-e D 
- 

zoo vefte1c1e hij met een
leuken lach om den breeden 11161{ 

- 
< ehwel

meneer, 'k ad sinds den oestmaand m'n wuuf nie
rnee gezien .en z'es expres naar ier €lekommen ;

zGO ge ziet van eigen van d'ak ze zag 'e d'ak mel
hcur mee gink en rÀ'e zie11 te gâre 1laar Àlners-
foort gegaan en daar en dag of viere geblevei'.
Zoo vo,ot n1'en straffe ik moeste .in tlen bak. l-':
tlirt'lçteur van den bak vrocg nic :

,, Zte 'k je weere? ,
u Ja ,, zei 'k, < jâ, as m'en r,vuuT nog e kr er

rveere komt ! >

\ran cle kantine in kamp II, waar ons nct'eeil
ir.: aanbouw zijnde biljartzaal gewezen werd, hr:er-
<ien we langs de krantenkiosk naar de biblir tl 'cek

1 ('r'ug'.
Onze wandeiing was geëindigd.
En we verlieten het kamp in de overtuiginr-;, dat

hier veel gedaan is, en nog'vee1 gedzr:rn za1 \vor-
den tot ontspanning en o,ntr'vikkeling van dc llel-
g.en'

Dat cie Beigen, die wij o,ntmoetten, zelf b< irlj-
pcn en waardeeren; wat voo,r hen gedaan wr rdt,
bleek ons rvel uit de van achting getuigende liou-
rling, rve11<e zij tegenover iuitenant Van Stoc'iuril
ilanllanren. \\,-e durven dan ool< a1s onze ove'ttri-
{ing gevcn, dat d.eze o,fficier 'hier is u thc r igirt
, niiu ('n t hc right plat c ,. ,'

'l'ot zoovcr dezc algemeene beschrijving. L).: in-
richting verbeterde naarmate de o,orlog dr,r rrde.
lle v:rkscholen rverden uitgebreid te Zeist .:n Le

i{zrrrlcrrvijk en mcnigeen ireeft aan zijn v< rblijl
:rltl:utr vcel te danl<en.

lle starl lJrus-qe1 gaf ruin.re subsidics cn r)ndel"

leirliug van volhsvettegeuloorcliger Ii. rlul's-
jliriis c11 rlerr heer Brr-,-sse orgatriseertle tri ri ltct
,rrriicrrvijs zccr praktiscir. ilc rritslagclr wâr{ 11 vcr-
I rlllt llr l .

lit'n zeer g, e'il,icirtigc en heilzanrc, nlr trcgl.ri
ll'as later de tern'erksteliin51. Dnizcirderl E,'ïurLrr-
rrccrr1t,:n krcgcn lodngevenclen :tr"ireicl, het g..Lnsche

larrri t.loor. V-eien lieteu iriur gezin kor',eu c'tr
r'voonden dus lhuis als in België.

Zoo vestigde zich een g:lrsche l<c;loni : tr,eic'
1]rairnen uit \4,;.cst-Vlziancleren trij Nijneg. n voor
rle vlzisber'r'er1<ing. Anderen.dienden bij 1 ndbou*
1vers, l'varen zirireidzaetm ir-r metaalfabrielen, op

"' llecpswerven, enz,
lien Belgische {irma ving de vlasteelt aan op

c1c- Velurve,,biina uitsluitend met geïnterl eerden.
Tle teu''erkstelling 

- 
geen dwang maar \( 11. v:il-

ireirl en met loon dus 
- 

vormde oo,tr< i.,ternt'e-
rirr.qsgroepen. Om dit mogelijk te maken, had .le
Nerir:rlandsche regeering met de onze ee. r over-
c.enkomst gesio,ten, bepalend, dat ontvh chting
i crhodelr was.

Geïnterneerden, clie er toch in slaagden Enge'
l;rnci en Frankrijk te bereiken, wat trouu,'en ; zeer
nroeilijk lvas docr de strenge kontro,le en rv. inige
st:heepsgelegenheicl, lverden teruggestuurd.

Alclus J<on Duitschland geen aanmerki tgerr
maken op de groote r-rijlieicl van beweging aa;.1
geïnterneerden to,egestâan. iets w:rt het an lers
zeker ( neutïaliteitsscheniling ), zotJ geilor nld
hebben.
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iist aant&i gcintolnecldcn rn clc krurptli rverd
dus klciner. \/eel gr:hulvden rvoonden irovcridicrr
in een cler hr.ruten hr"risjes der tselgischc do,rpen bij
rJe l<anrpen.

I)e. mceste gcïnterneerdeo waren dus rcnd
Zeist, OklebroeK, Harderwi.lk, liiburg, op de zotr-
gcnaarnile Veluwe, het heideland.

lk heb het bezocht. I-oen schrcef ih:
< En nu kom ik ecrst op de echt wilde, eenzanre

Veluwe. 'k Volg een nleuwen rveg, door l3elgen
aangelegdn drv:rrs cloor de stille bosschen. Ver-
ruk.tie'lgke uatuur I I{ier clat pad naae! cietl ,,vcg,

ccn laan, schooner, ja vcel schooner ii:in cen bculi
dcr statrgstc Goirsclre kerk, tuet de pilaren, br:-
gen cn gewclven dcr natuur, den gfond nog' bc-
strooicl met bruine naaiclen, \vaarop zacht 't ge-
tcmperd licht speelt. En u'elk cen stilte onr ons
heen !

\\ at .is de wereid schoon ! lVat kan men ze gru-
\\ elijk makcn l

Werkelijk, daar staat een hoelje. Een vro,uw
in de dracht der streek staart me na, 't Moet eer
gebeurtenis zijn, aLs hier iemand voorbijkomt.

En weer sluiten zich de bosschen na die kleine
open plek aaneen, en hangt allerwegen de stilte,
cie verlatenheid, 't mysterieuse .

'k Dacht aeLn de Kempen, vooral zooals ze vroe-
ger rvaren, eeîzaam als hier de Veluwe, en waar
Conscience van den brandenden schaper hoorde
vertellen.

Hoe moet wel 't harte branden van deû Kem-
pischen soldaat, als hij hier de lreide 21iet
opengaffr in heerlijke kleuren, en in tlen geest
zijn eigen streek aanschouwt met 't eigen hoefje
en de eigen wegen, waarlangs de koe aan't zee|
u-ordt geleid.

En zoo rijden we voort. Daar sjokt een huif-
karrc'tje nader. 't Verkeersmiddel hier. Ja, ginds
over de luchtige wegen, eenige uren achter de
donkere bosschen, davert de trein, maff hier zelt
is de natuur ongerept.

Door de Belgen veranderde de Veluwe snel.
Vraag er te Nunspeet maar eens na. En zoo is

er ook veel verbouwd en vergroo,t te Harderwijk'
te Amersfoort en 't bleek ook hier ho,e < de een
zijn dood, de ander zijn brood r is. Niemand mis"
gunt zulks aan de winkeliers en handelaars, maar
wel is het treurig, dat in veel gevallen de ellende
van ongelukkige zwervers schandelijk geexploi
teerd werd'. We moeten eerlijk zijn en bekennen,
dat zulks in alle. landen, en met name ook in ons
eigen, is geschied. Maar dat het ook overal' ter
eere van de menschheid, uitzondering bleef.

De eenzaamheid der Veluwe voo'r den oor-
log !

Eerst was men hier schuw van ons, vertelde
me een Viaamsch soldaat, die op een verlaten
puntje der Veluwe woont. Als we met een groepje
doo,r het bosch kwamen, liepen de vrouwen weg.
Eens kwam ik geheel onverwacht bij eenige ar-
beidsters. 'k Maakte een praatje. Eerst schenen
ze verschrikt, maar de kennismaking duurde niet
lang. Velen hadden de zô'nderlingste begrippen
omtrent ons alsof rve een soort van heidenen wa-'
ren. Zæ vroegen ze me, of 't waar was, dat rve

in België niet trouwden. En och Heere, wat heb

ik hier bij hen zelf achterlijkheid gezien. Onlangs

Lrvirrn ili l,t:rlr ecll bccli. l:err rtou'"r' g:rl haut l'rntl
tlc borst en stak en passanl een gruole pruitrr irr
ir:rirl moud, en zaa hadden mocdcr cn kleire irci-
den rvat te gcnicten. En dan die l<leederdraclit,
clie zien we.in de Iiempen llret rneer. ^\{aar rvc
içunnen goed nct 't v<.rlk overwcg, cn zitten nre-
nignraal in een \reluwsche hut een ubakje koffic,
ie drinken.

En inderdaad, deze i\ntwcrpenaar mengde irr
zijn taal reeds ecn hecle reescnr Veluwsche woor-

Cen.
llaar mijn cellzame lvcg liep over iu ecn ootd,

w:rar nlecr, wat nten " bescharving r noenrt zicht-
b;rar werd, I)e bosschcn kreg=en 't uitzicht vaù
parken, ik zag huizen cn viilas en r'vcrkelijk, daar
h ing een tclefoondrzr.ad.

ln de verte stak een toren -tegcn de blauwe
lucht. I)at waLs Iipe, mijn bestemmingsplaats
waar ik in 't hotel \reluwe een voordracht voor de
geïnterncerden zou houden,

Hpe is een iief do'rp, wat lag het daar hcerlijli
schoon en innig gezcllig op den rustigen zonlcr-
zaterdagavo,nd !

We stonden even o,p de u Belvédère ,, een uit-
kijktoren, w'aarvan ik een verrukkelijk gezichl
had over de Veluwe tot Kampen, Eiburg, Deveu-
ter, Apeldoorn, als rustpunt voor 't oog. En aan
den voet bezochten we een ouderwetsche Velurv-
sche hut, nu een miniatuur museum. \,Vaarachtig,
daar sto'nd ook het weefgebo'uw, ons zoo gocd
uit Vlaanderen bekend.

ln de oude pastorie wonen de geïnterneerden
van de groep Epe. Andere Belgische soldaten
vcrblijven daar u boven , op de hoogte van Oide-
lrroek, of in tal van andere dorpen. Ze zijn t,:

rverk gesteld, eu, a1 blijft daar cle smart van clc
l;rnge schciding van hun gezin, al clrukt ooli hcr)
't leed van dezen tijcl en van l3elgië's beproeving,
toch is l-run toestand r-cei dragelijker dan die dcr
nrakkers in de groote interneeringskampen.

't lVas Zaterdag avond. Netjes gekleed, in dc
stemming ùan den Zondag reeds, kwamen onzc
landgenooten aang-ewandeld; ze r,erzameldert
zich in dc groote zaal van het hotel en daar spral<
i\tot hen over ons 1and, ons volk, over de be-
proevingen, lvaaruit toch een nieuwe toekomst
kon worden.

Door de iengte van clen oorlog lverd de arbeid
in Nederland sch:rarscher en veel geTnterneerden
moesten daardoor naar het kamp terugkeeren,

En nog een nieuwe beproeving : er kwam ge-
mis aan ievensmiddelen; de rantsoenen werdeu
verminderd. Onze eigen regeering betaalde bo-
vendien een geringe soldij. Dan de langdurigc
scheiding van gclicfrlen en voor cluizenclen uit
het etappegebied de volslagen onzel<erhcid cn
onwetenheid omtrent hun lot, want er kwant
geen nieuws door.

Weinige buitenstaanders kenden het tragische
der kampen, waâr soldaten zinneloos r,verden of
zelfmoord pleegden... We halen hier nog een
schets uit die dagen aan:

< We hebben den Amersfo,ortschen straatweg
vedaten en wanclelen een laan in. En eensklaps
overal goud ! Goud o'p 't pad, go,ud terzijde, goud
in de grachten. Daar hooge in de toppen hangt
de nevel... November... \,I'/egstervend jaar.
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't Is stil alom. 't En roert geen win<1. Aileen
een ritselend blad, dat k^eerelid en wentelencl,
grondervaarts zinkt.

En rve stappen voort, en luitenant Z. van Ant-
werpen en ik en we zijn als verloren in het woud,
zoo klein in die groo,tsche, wijde eenzaamheid.

< Zoo lig.t nu het bosch van Houthulst ook >,
.zcg ik. u Ginds diep in Vlaanderen. En temidden
van het herfstgoud vechten en wonclen en slerven
ze. En weemoed grijpt ons aan. Ginds... sterft
nict alleen de zomerweelde, het jaar.,. daar ster-
ven rasscn. D

. ]V" gaan verder, altijd verder, in dit als ge-
heimnisvolle bosch.'

u Daar-D, zegt de luitenar.rt, en'hij toogt een
groote witte vlek.

't Is het interneeringskamp. Reeds vertoeven
er landgeno,oten, mannèn des vredes, plots door
.den oo,rlog tot strijders g.ero,epen, nu g.evang.enen'geworden. En in dat kamp srnachten*ze naàr de
vrijheid, die maar niet komen wil, naar vrouwen
en kinderen, ouders, verloofden, die ze in 't land
van ellende weten. We veriaten het bosch, we
gaan door een hek en wandelen langs barakken.

Oo.k in 'tkamp is 't stil. Veei so,làaten zijn op
wandel, veel aan den arbeid, velen ook ligge;,
mo,edeloos in hun loods, op hun matras en staren
als in de verte, al stuit de blik op een houten
wand... en ze zien elken langen dag weer steeds
hetzelfde huis... hun huis, teiwijl iribange onrust
de gedachten wo,elen om dat relfde punï. En als
de briefdrager komt, blijven zij liggèn of. zitterr,
want hij brengt toch niets vooi hànl .., kan niets
br91S9n,. o'mdat tt eigen dorpje in 't:afgesloten
gebi4 ligt, rvaar alleen cle oôrlogsbelanéen gel-
den. En zoo wachten en staren en vragen*en d*en-
ken zij_, al drie jaren. En sommigen àenken ook
zelfs niet meer... kunnen niet m--eer dpnken, en
eens zal. men hen.wegleiden omdat door 't dânig
hang peinzen en dubhen en vragen het duister ii
hun brein g'eworden is.

Un weemoediger nog wordt het in ons, tcrwijl

rrrij d*or. ric karnpstraat, voorliij de irarakkcit
gaan...

< \,!'e zijn er D, zeg't de luitcnant.
\Ve tredcn cen donkr:r poortje biunen en eerls-

lilaps bevinden \\rc ons voor een duizend so,ldaten,
alleri Vlzrrningen, voor lviri wc onzc nr:tilndclijli-
sche vo,ordrachten komen houden. IJn 't is mc,
a1s ili op het tooneel sta o,[ ik plo,tseiing irun
vrouw, hun kindercn, hun ouders zie... hun. hui-
zer en hoeljcs, hun dorpen en stcedjes..., ginds
in cle Noverrrbcmcvelen, als in cen rourvsljicr. g.,-
huld, :Lcrhter de helsche grcns\.crsperring. lrn
\vazlr zou ili dan ook anders over kunnen sprcl<cn
cl:rn over lrun l-amieiieleden, hun eilen<,1c, nraar-
ôok hun gecstkrarcht, irun r.crlangcn naar clen
vrede maar eveneens hun lvonclcrbilre vo,lhitrcline.,
or-er hun vcrleclen, rrct zijn goetl cn zijrr lirv:racl,
en_rlc toelionrst, clie we verbcirlclt, ct:ll vlij tantl.

En als ili daarn:r heengn cn wccr cloor hct
bosch lvandel, is er meer hoop in nrijn hart.

't Doel dier vo,o,rdrachten is den moed op te
beuren... maar juist die so,idaten hebben mijn
rnoed verho,ogd, want op al die \!'ezens en in <lic
oogen heb ik ernst gelezen, en den wil, dat in het
nieuwe België een vrij Vlaamsch ras naast een
vrij Waalsch ras leven zal, dat het onderwijs er
bloeien . en de drankplaag uitgeroeid worden
moet..., dat ze zich voo,rbereiden op de o,ntzag-
lijke taak, het door de Duitschers zoo verrâderlitk
gehavende lald, weer op te bouwen, stoffelijk èn
geestelijk...

En ook 's avonds toen ik te Amersfoort voor
de g_eïnterneerden optrad,.., datzelfde gevoel,
datzelfde bewustzijn. r

Nlaar geno'eg, over die interneering rilare
eerr gansch boekdeel te vullen.

Laten we ten slo,tte nog eens de officiee.le zijcle
rler interneering bekijken.

rt Eenige Belgische officieren r s,chrijft genc-
raal Doss.in, .< slaagden er in hetzij tselgisch ge
bied te bereiken ten /Westen van hei kanâl()ent-Terneuzen, hetzij zelfs Engeland. Dit
kwam van de eene zijcle, doordat àe Ho,llanti-
sche bewaking niet overal even goed verzekerd
was op aile punten der grens en van een andere
1ilde, dat er officieren waren, die burgerlijke
kleedij bij zich hadden o,f er zich ter plaatse kôn-
rlen aanschaffen ; maar clat zijn zeér zeldzame
iritzonderingen.

De meeste o,fficieren waren in Nederlancl ge"
komel met hug troepen, ove,r de landwegen of
over cle Schelde, en werden met hun onderge-
schikten op plâatsen vereenigd, waar men. ze
zeer nauwke-urig,bewaakte, en ze over ,t alge-
meen den volgEnden dag per spoor verzond naar
de interneeringskampen, ten Ziriden, ten Oosteri
en ten Noorden der Zaiderzee.
_ Beweren, zoo,als het getucht liep, dat de Ne.
derlanclsche overheid aan cle officieren eenige
clagen tijd li!t, o'rn te ontsnappen, is feitelijk zeg
gen, dat Holland de internalionale overeàkod-
sten zou geschond€n hebben, wat niet houdbaar
is. Wel is het zeer verklaarbaar, dat eenigen, en
dan,nog een zeer klein aantal, aan de beîaÉng
k"T.d* ontsnappen, tengevo ge der ve,rwarring]
q'elke qroest ontstaan door den sehier of, den
zelfden stond aanstroomenden vloed der Belgi-

I)e llckcn a'c'l)r11il<ten ccn.r,lot- onr ovcî- ricn 1Jr:cr
te steken.
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>('rle ('ll lllfgtisti.e 1"I-uLi'( ll, SJlrlLll Ii'il rrrtlcit lttl
cil rncer (iali ijÙ.irui) ilta1I ilrel \\â])trils c1l l)âgagc'

rJe nll1)1stcI vâ1] o{)riog scÙre er vool : ( -LJc ge -

iirtcrtteertrcu cier vcrsc1illlencic ilallo1iahteltcl!
ill(relell gcscttciclcn wor(lLil.

Dt: oiiiclcren lllogcil uret bl j iiiitr oirtierge:-
' Ltâ[);lo,!\ llJ1i,!.)(i L!')l':lill"'

De rnilitaire gratien vatl tlltcleigcscirikitrcit I

zijrr aigescirait."iVutî. vcrbirjfplaats beti-eit, clen gctriternecr-'

tlen otticierelr toc te wijzeri, itcpaalt onzc verot-
( l\ il illS ovur hct o<lrlogsrcci rt t 

".
,t ZJo,vcei rnogehik ll'ijst nicrt lrail olilclcreil eir

g"iiir.g""t.ioen- vcrbiijiplaatsctt uutt 
'"ti1"tt 

r ie

r rtLet'rrcctittgs(lcpots. ))"' ;;-;;;Ifi iog: dtt i'rollarrclsche o veliiciti' ct i t r t1e

"f 
f i.i"i"" o'urt-nott onciergesc'tukten te scllL t([e]l'

was dus volgens decs verordeûrng'"ô;l;J";c1er de bevelen en de bewaking vari

.*" [u*p'tommandant, gehecht. aarr lrun^, troe-

Den. te ilaatsen, werdeu tle o{Iiciereu geiriter-

i,""i,i in:plaatsen nabij gezegde kalrpeu'"-n" 
rf"fi*dsche oveinéicl i'roeg aan elken oTfi-

"i; ô;;-t"*;àx1 te belo'veu ziôir niet van zijn

verbliifplaats.te verwijderen erl 
"i"t'o11:1-,to^:-

iatingl ?le bepaalde grens vân een aangeduloell

kriug te overschrrlclen'
DË officier was verplicht elke"n .$ug' .op ""o

vastgestelcl uur, een- aanwezigheidsregister te

teekenen,'"îà-àili"i"r kan ieder ooge-nblik op zijrr ver-

,o"k. u^r, zijn verbintenis ontheven worcten'
':il Dîi1É;iià,'eïg*i*"r'e en Belgische'officie-

reu onderteekenden allen deze verbrntenrs''-îâàiil;ij--ii" u*t"-st in Den rilaag' ei'-
,f .": urruâti f gt tr, i'acittte ik i n .overeenstclming
;;;;;-nch van minister de Broqueville' te

;&;i;;"; âat cle odficieren hun. dienst zcndeu

;;;;î;" bij irun ondergeschikten'
Dientengevolge oepaaide ii Maart de minister

van oorlog in Nederland :

:ïËi^A; uu" a" gernterneerden o'fficieren

toegclatcrr wr.rr-rieri zicir nrct iliur ollircl'geschiktctr
irczrg tc 1i()r1clc1.t cir zr te 1:cstLrr-err o,ilrlcl' ilct toc-
zleirt (ref Àeticrl:[itlscl]e (Jvcritcl(1.

uc gra([e1] \'lin oii{teigrscrtrktrrciri worrle rr o1,-
;rictri,r' ntgestelct.

Zoo lvas iret liogciijk eu ailcen tlaar tic olii-
cierclr .hLur wcrorci geg-evcrl lladrielt ,trat irct liorr-
takt tusscircil hcn cr1 rie tl'oel)L.11 1.11 (lc verscnii-
lrir(ie lilternecrrrrgs\aut1)eil, gefec{iclijk vcrkrc'
.- L rl \\'C[( I.

-trrr ntt or.c,r irct gegevcrr lvoorrl.
ilrrtl,\ovetitti;ct' gaï rlc Sritsclrc overiici,i

i;c.,cl uair irrru ollrcrcren huii troord tcrug lc rrc-
iiiclt.

i,rt (.1 t-oriirrgctr lvcriierr z('llaalr ccrt gericklus-
sccitl lott r,atr {-rtrccrrt or.'ct.gci;racttt, \vâalr zc
rriet nicer tie rnirrste betreliking met irun rnarr-
:i\'i lal)I.)ull Jrarlden.

'1),aar ile Relgisclre o.fficiererr vernamen, clat
1r1er vztrlr het front niet goedkeurde, <lat zij hurr
wootd gegevell hadclen,verzochten ze eind Novern-
lrer, onzen gezant in clen Haag instruktie's aau
orze regeering te vragen. Onze gezant voldeecl
aan dit ve,rzoek en gaÎ de o,fficieren den raacl, in
afwachting van clit antwoord, geen beslissing te
11emen,

Ilalf D,ecember namen tocir vier Belgische
officieren hun woord terug; zij werden naar het
eiland Urk gestuurd, te midden der Zuiderzee,
rvaar geen enkele Belgische soldaat was.

Begin Novernber 1915 vernam onze gezant in
I)en lIaag, dat de regeedng voornEmens \tras aarr
alle officieren bevel te ge,veu hun woo,rd terug te
liemen.

Alvorens clit bevel te geven, wenschte onze re-
geering echter te vernemen, welke gevolgen deze
rnaatregel zou irebben rrclor het hernemet van
het kontakt tusschen oversten en troepeu. Daar
het antwoo.rC luidde, dat dit kontakt onvermij-
clelijk verbroken zou blijven, werd het bevel niet
uitgevaardigd.

In Decernber vro,eg de Britsche regeering, dal


