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De eerste botsing aan de Yzet.
Luitenant Verhoef lag met zijn mannen in

een

,loopgraaf achter de Yzer.

De Duitschers rÀ/aren dien dag zeer nabij gekomen.
Lanciers van het 3e regiment trokken over de rivier
op verkenning. De soldaten mochten niet schieten.
Verhoef wist, dat de Duitschers Gent, Brugge en
Oostende bezet hadden, en nu zouden trachten langs
de kust naar Frankrijk op te trekken.
De Belgen moesten hen weerhouden tot de Franschen kwamen.
Waar bleven ze, de Franschen ? zoo vroeg menigeen. 't 'Was toch om Duinkerke, hun vesting te
doen.

Verhoef huiverde als hij aan den naderenden stlijd
krijg, al stond hij
hier weer als man van plicht en verdediger van zi;in
zoo verraderlijl< besprongen land.
O ! stdijld na dien haastigen aftocht uit Antwerpen, strijd van een leger, dat opnieuw georganiseerd
moest ! 'worden. En waar zou men de gewonden heen
brengen ? Eén spooriijn slechts verb'ond het Yzerfront met Veurne, dat niet veilig was en met Duinkerke. Kon men op t[jd amunitie, allerlei voorraad,
voedsel aanvoeren ?
,dacht. Ja, hljr had vrees voor den
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O, in ongunstige omstandigheden moest rden weer
den kamp wagen met den overmachtigen vijand !
Maalde soldaten waren vol goeden wil. Verhoef
hoorde velen druk babbelen, en zelfs lachen, en ze
schenen opgemonterd na dien toch zoo vermoeienden terugtocht.
l\{en vernam hoefgetrappel. De lanciers keerden
van hun verkenning terug.
soldaten toch, dacht Verhoef.
- Flinke
Als
reuzen zaten ze op hun pazr.d, stevig en recht,
wel ibewapend en met op 't wezen de uitdrukking
van stoutmoedigheid en doodsverachting. Zij dansten
op en neer boven de wijde vlakte, naderden snel de
Yzer en donderend stormden ze over de brug en
kwamen zoo binnen de frontlinie, Aj, die weer 't
eerst den vijand hadden gezien en bevochten, nu in
de schoone vlakte bij de zee.

Een hevige slag, de brug werd vernield, en de
kalm vloeiende rivier was de scheiding tusschen het
Belgische en Duitsche leger, kreeg haar rol, waar.door
ze beroemd en berucht zou worden in gansch Europa.
't Kanon begon te bulderen. ... de Duitschers
bes'choten de Belgische stelling, maar na een half
uur werd het weer stil . . . .
Rustig viel de avond. Doch ieder wist wel, dat de
toestand zeer ernstig was.
En 'den volgenden morgen zag men ginds boven de
Duitsche stellingen een kabelballon hangen en Tauben, welke kwamen verkennen.
Verhoef kon niet nalaten even Veurne-Ambacht
te begroeten. . . . 't Wijde vlakke land, rnet grachten
doorsneden, met oude hoeven en kloeke torens ge-
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sierrd, lag daar nog vre,edzaam, in ongbrepte schoonheid, en nu was toch waarlijk de oorlog ook tot
hier gekomen met dreigin,g van dood en vernieling,
plundering en brand. . . .
De runderen liepen ginds nog met honderden in

de weiden en de blozende iboerendochters waren clien
ochtend uitgegaan om de roode ,of bonte koeien te
melken en zeker ronkte thans al op m,enige hoeve de

karn, juist als in vredestijd.

Om acht uur begon 't geschut te b,trl'deren; heviger
werd 't gedonder en dra klonk het van de kust tot
Dixmuiden, rolde het over gansch de wijde vlakte en
deed het de hoeven en dorpen en de stedekes
Nieuwpoort, Dixmuiden en Veurne op hun grondvesten idaveren.

De Belgen antwoordden en in de loopgraven zaten
infanteristen gereed om, bij een aanval der Duitschers, den rlijand hardnekkig te weerstaan.
- Het vier en twintig uur volhouden, had men
gezegd, dan komen de Franschen ter hulp.
Maar dien voormiddag kwam op dit punt gleen

d.e

aanval.

Luid donderden de kanonnen en bommen zo'efden
door de lucht, barstten en kraakten . . . . 't Vee liep
angstig brull,end in de weiden, runderen werden in
hun ;wild stormen als neergebl-iksemd, sloegen in]
doodsstrijd 'de pooten op en neer,. . .. huilden hud
smarte uit en bevlekten met hun lbloed het gras.
De Belgen waren wa.akz:aam op hun hoede. Een
infantterieaanval zou volgen. . . . Om drie uur in den
namiddag kwam deze.
Door de weiden zag men de Duitschers in colon-
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nen optrekken. De Belgische artillerie nam ze onder
vuur en dunde schrikbarend de rangen, die echter
vlug aangevuld werden en steeds naderden.
't Duitsche geschut vermeerderde ziijn geweld.
Een obus trof den dijk van de loopgraaf. waar
Verhoef zijn mannen aanmoedigde om straks dapper
den vijand te slaan. . . . De gracht werd toegeworpen
en mannen lagen onder de,aarde, als levend begraven.
- Vlug, helpt hen I riep de luitenant, die zelf
de handen aan 't werk sloeg, niet denkend aan de
obussen, die in de nabijheid met vervaarl{jk geweld
openbarstten.

Men arbeidde gejaagd, om de bedoivenen van versmachting te redden.
De Duitsche colonnen ontplooiden zich in tirailleur, in zeven rijen liepen ze achter elkander.
I klonk het. . . .
- Vuur
Elke
soldaat had wel duizend kogels voor zich
en schoot onophoudelijk. . .. Een rij Duitschers viel,
een tweede, een derde. . . . de anderen weifelden,
bleven staan, al joegen hun officieten ze op met
sabel of revolver, gebiedend verder in 't vuur, in den
dood te stormen. Maar weer knalden de schoten en
snorden over de Yzer en de meerschen de kogels,
welke Duitschers neersloegen, en toen vluchtten de
anderen heen en juichten de Belgen over dezen eersten mislukten aanval.
Op de weide lagen de achtergeblevenen te kermen
en te huilen; wie nog de kracht had, kroop over 't
gras terug, en de anderen moesten sterven, hun
jong leven laten in hevige smarte.
Maar ook bij de Belgen lagen strijders te snorrelen
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in hun bloed. roepende en steunend om hulpe,

welk'e
scheen niet mogelijk
van onder de bommen de gewonden weg te halen,
terwijl de makkers in hun loopgraaf op hun hoede
moesten zijn voor een tweeden aanval.
Verhoef was gespaârd gebleven en loofde zijn man-

men hun niet geven kon, want

't

nen, wier geweren afkoelden.
In 't hevige van den strijd had h[j alleen aan den
vijand gedacht, aan deze worsteling zelve, maar
ntr zag hij plots zijtr geliefde, ztjn Bertha. en 't was
of hij een doffen slag op 't harte kreeg.
Haar angst, haar droefheid bij dat afscheid . . . . En
nu dez'e helle hier, dit'loeien van den dood rondom,
die gewonden ginds, en de getroffenen hier, waarvan
velen als in stuipen lagen, zich kronkelend van prjn. . .
En men kon hun geen hulpe bieden. . . .
En waar zou Bertha zijn ? Ook van Dixmuiden

klonk't

kanongebulder.

Was zijn beminde gevlucht of bleef Lievens op
onverantwoordelijke wijze aan zijn huis met de oudheden geketend, wagend daarvoor

't eigen leven en

dat van zijn kind ?
Ja, Verhoef wist het nu zeker, 't zoLr hier een geweldige stiijtd worden, vreeselijker dan te voren..
dan bij Leuven, of Mechelen of Dendermonde, een
tragisch, wanhopig verdedigen van 't laatste stukje
groncl

....

O, als de Franschen nu maar spoedig kwamen ! ...
Ook Duinkerke moest liggen schudden en men wist
daar dat het feitelijk om de veste ging, . . . Waarom
verhaastte men dan niet den btijstand ?
Ja, de strijd aan de Yzer, aan de kleine, guitige
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Vlaamsche rivier, was begonnen. . . Zievlammen sloegen daar al uit een hoeve en uit Ben molen op, symbool

van verwoesting. . . . De dood had ook hier reeds
zijn offers geeischt en vroeg er onverzadiglijk meer
en meer....

't Belgische leger was vernietigd, hadden Duitsche
bladen geschreven. . . . en over den Rijn geloofde men
het, en bij Antwerpens val jubelden ginds de klokken
en vierde men feest, en zie, 't zelfde leger, dat
Duitschland fier en dapper den ingang betwistte,
verzette zich nu ook tegen 't uitgaan . . . . wierp al
meer en meelde plannen van't groote rijk in duigen
en offerde steeds nog 't kostbaar btoed voor recht
en eer en vrijheid.
En koning Albertus was weer bij zijn soldaten,
hield het hooge woord, waardig te Brussel gesproken, bleef getrou'w aan zijn leus en ziij,n plicht en trotseerde met zijn dapperen 't gevaar.
En koningin Elisabeth had zich nogmaals van haar
kinderen gescheiden, om in 't laatste, 't kleine hoekje
van haar land haar werk van barmhartigheid voort
te zetten en de gewonden bij te staan, en het griefde
haar vreeselijk, dat de gewonden zoo iîjden moesten
en daarom werkte ze gejaagd aan de inrichting van
een uitmuntende ambulance. . . .
Helaas, in die eerste dagen kon men de gewonden
niet verplegen zooals men het wenschte . . . . 't Leger
werd in zijn vollen, snellen terugtocht tot nieuwen
geweldiger strijd dan te voren gedwongen. . . . 't
staakte 't afreizen om nogmaals heldhaftig weerstand
te bieden aan den sterken vijand; 't stelde zictr aan
de Yzer op en worstelde in de laatste krachten.
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Te Pervyse in 't klooster kregen de gewonden hun
eerste verzorging. Daar werden ze binnengebracht
of kwamen ze aangestrompeld en de dokters werkten
er koortsachtig, om pijnen te stillen en kwetsuren te
verbinden, levens te redden....
En 't gebouvr' met de oude kerk en den schoonen
toren, 't gansche dorp daverde van 1 kanongebulder,
dat onverstoorbaar over Veurne-Ambacht rolde.
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