L

c I jzcr i'tliir rlctr ot;riog.

i)c ttlrerrs, r,;it:rrrtit:tt'I(i('rs de tlucle, st:hoone li1oii'
i<t'ii zortgcn, l;r:tntlclen lils l'irliltels of stolldcn
rec<ls ztt-:trt gcblakercl ttisschen puitl, die van
\i, itn|,,t,r'1, l.r,rrlrrtrclzijtle, l{ailsl<apc11t, l)r:tKcienl, Siirt-.! oris,
'ijs,' Xllrn,rcli(-rI.\ il-c, Schore,
Siuivcl<rnslierllr, f)iksrlr,ricir:, Bcerst, Iiesscrr,
l'.;':rslicrl;t.
\:Lar ciicn \'1ul \\ ot-rmr]tr scitolrl onze arl illt'ricl.
i)c gr:Ln:r1en ontploltrlt rond clcn gcu,cltligerl
j-('Ll s.

l.r rr nllrrl en r( !t \ r()tr\\' \\'( t'(]crr getloorl. Dttltr'rr
5t()rtlen in, hui;ut'n zonkcrt ncer. En ecnsl<1zLps
'...:r{tt'ltl, ,,' ,1. lr, I rrrlr ltti{ i)')ll\\\\,'rl; r'tt hott*itrl
ijr clrie klokkrn nret (1()lrfen slzrg tusst:iren steerretr.
il:, lli, h,,rrr ,.r' ijzcr.
'ï Scheerr of ailcs in \-curnc-,\mlracht ver\\'ocsL
ol hcL lancl nic't:l11een ecn kc'rkhrrl r,an solc'l:tten, oc,l< 1'11 çlrlqpr-:n cn hoer-en nroesl \vorri, lt.

l"n t rt :r.

alics n, r3 r)l:l:rr ( rr) beH in.
ging de 2,i" Oktober-voori:rij. Zeker h:rd ric
vijancl r.orderingen gem:Lâlit. Dat r,i.as niet te onrl<innen. Sltevig zat hij în \.ir:ogne bij Stuir clicnslierlie 't \,crsle punt nLl voor hen na:rr't \\'tste|.
FIij bezat Sint-Joris, \\raar wij den strijd nacler
irrschrerr.e'n; St,-hoorbakkc,'l'ervate, al bclangrij1<e punten aan c-len IJzcr. Hij \i\,'as ()\icr de rivit:r
1ot op lior-ten :rfst,rnd van Diksnruide. Vlaai hier
juist lverd hij opgehoucien, bij è1e hoever ,, Den
'l'orre r, u \-an de \\-,ruclen ,,, ,, Kloosterhoeh ,
cn de tanks. Ondanl<s den kritieker-r toestand, hacl
ldmiraal I{on:rrc'h daar dan toch een danr kunnen
ïorrlen, een nluur van harcineirkige soldaten, die
ciqr lJzer in Oost-\I,/estelijke 5ichting met clelr
spoorweg- Diksmuide-Nieu\l'poort \.erbond, cn cie
brug van het stadjr: lrit het Noorclen beschern-idê.
Zoo rvas de toesl.and, clien Zaterdagavond.
l)e Duitsche staf lrras teleurgesteld. Hij had meer
\'an dezen dag verrvacht, en gehoopt den ureerst:,rnd gel"reel te brel<en. l)rie dagen reeds -"1'orstelcle het reus:rchtig leger om eenige vlieten, rveiden
en hoeven aân de overzijcle r,an r1c rir.icr, rloch cic
sleutcls tL:r 1inic, cle- h,.i'hte steunpurrtcrr Nit.ul'.
7-oo

NI- 36.

l--r)(:)rl

cn L\il<srrrr-rii1c, t \\'et, liil: inc, ztr':tl<l<c stt'tlt Lr:Lnclcû c1t'r ijclgc'rl gt'-

i,r'rs'.iir"r: r-,rltlrr, tt':li-titt in

i,ilrllr.

l), r ij:rrr,l g;,l r', lrt,'r' ziirr ;rolittqrrt trill r)l)Iiitn nachi z;ou hij zijn :r:Lrrv:il1t'tl llttl{s l3ccrsr,

Iicssen cn \\''t.,urr-rcrr c1l rlt.si:rti lttrllitlt'rt ('tl \\'c'l

irrct or,gtrlitrrtlt hcvigl-reicl. ALs cle golr,en oi) hct
sirarttl bij sttlr-nru'r:et', u'ierp zich clc eene âfclcelillS'
nii tlc anclere op clc stcllingen cler 13t:lgcn cll ltlsiiie'rs neq:r, liairu clijks u'.'tÊ clelct'nc ztltll\'tll â1gt's1:igcn ol eeu ttieun'e bcgr-,rt. En s1e'tlcjs tttôcsten
tlrzclicle uitgcputtt' r,ertle<ligtrs ze alu'lrrrt, ticn,
1l.aa1l', r'ijfLicn bestoriningen ! En een t'loecl r':ln
ilitruilleurliogc:1s, r'an !lr:ut:rtcn, r,art allerlei prtl-

jckticlcn

I

\\'as't

\\roncler, cl:tt er eerr oogênb1i1< ttcrt paniel< orristtincl. \!iuu- 1<oloncl -f ar:c1uci rrcrzaurclti
zijn rnannen, br:rcht ze tcrllg ('n rtog' tlrc'ng de vij-,
enrl nici cloor I
l)c Duitschc stzLfof I'it:icrcn r:t:tsclctr cn tierdcn.
'i'ien. tlagen lag':n ie nu voor dit-nest err in clicrr
I ijrl hadden ze ntoclerne t'cstinÉIen l;ethvongcn '
Fiier zagen zc slechts gc'r'r'ouclen terug' keeren Qf
vernrilclerde vlucl'rtciingen,nrenschelijlie wrai<ken,
--rvellie zich dzrn nraar weer ais vee heen lieten rlrij!f{l,

Altius i erging de nacht \.ol gru\vel. Onze ofl'icieren uraren i.oorloopig q-erust gesielà. Dil<srnuicle bleel behouden. llaarr dien nrr,.:ht bcleefdc
rnen een zeer :rngstige ure. l{ier 1<1or-ri< hc-t eens1<iaps

:

I,
.ï-Iet 1eel< onnrogelijl<, hei. rnoest ecn vzrlsc:h
alarm zijn, en toch 'n'as het u'aâr.
Ecn groep vijanclen r,r,as Diksmuide binncn gctJrongen. Niemand r,vist hoe. .NIen heeft daaromtrent al1erlci gissineen g'elxaakt en legenden verspreid. En de rvaarheid za1 r,r.e1 eenvoudiger zijn.
Onze te zr*ral< bezette linie had op somn-rige ooÉler1blikken bressen. Daardoor l<onclen stoutmocdiee
kc;:els zit:h \vag en! ei zieir rlan r-r'rschuilen en r"cr,, Dc f)uitscirers zijr-r in onze linie

. ,ir

l, r'r irr puin.

Als dc i'ij;rnd rnl,nnr,'n vrur rltlcrlt'tt

x'il

\,r'()(

I}E ûRÛOTE OORIOG.

!'
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I)e onzekerheid du-urt rriet iang' Een hard gede n-rariniers vallen. De bende

<:en gevaârlijke expeditie, kreeg hij ze ook.
Dan boden zich kerels aan die den doocl niet
vreesden en zich u.ilden onderscheiden, of ande"
ren, die een oogenblik van zrvalSheid wilden goeçI

r.veergeknetter :
vrrsprcidt zit'lr.

mal<en,

irVontuur:

voor

En aldus was een brnde in L)iksmuitle gedron-

gen.

r 'I'egen zeven uur 's avot-tds >, r'erteit Le Goffic u gine- de konrpatr;nie G:rmas, ?e en 2e bataljon lusiiiers tle ZLridelijl<c loopgravcn [ezetten.

Ziehier eenige episoden uit dit draûtatisch

q I)e nacht was eindelijk vrij rustig geworden
èn dokter lluguet maakte er gebruik van.J om \ /at

rust te ne-eÀ in het huis, tegenover zijn ambuhalf trvee 's morgens voegde abbé
Lc Helleco, a:ilmoezenier \rarl het 2" regiment,
zich bii hqm,.Na eenige'nrinuten met elkaar ge,prol<eâ 1e helrlren, scheiddcn bcidt' nrannen, ont
hun strooleger op te zoel<en.
De ;ralmoezenier sliep een.paar Llur, toen in cle
rrabijheicl geloste schoten hem verschrikt declen
ont',val<en. I{ij liep n:tar clol<ter: Duguet, die reeds

1;rnce. 1'egen

Onclerrvr,:g, lrijna aan clen uitgang der stacl, botsttl

eip een.lrocp l)tritschers, vztn gelijhe sterkte,
die da:rr,llen $,ce.i niet hoe, geraakt r'vzrs. llen fltsillade, een :.rlgemeene 'uvorsteling, waar orrze r!ariniers met l<olfslagen en bajonetstooten eerr \'veg
baandcn en cen veerig'tal f)nitschers \'c.lden. Maar

zij

ook de kumpagnie (iamas telde r,eertièr1 donden,
rvaarbij eerr. officier Dodu.
De bende verdtveen, ll-egen twee ullr v;ttr rlell
firorgen hoorde men nieuw gel<netter, tlittnaal bij
liet station van Kaaslierlce, dus vlal< irr cie verded iging'stelling.
7.ijn on z,t:. martn elt ttT ge:r1 lieercl ert, zen u'uvar-:h tig
cloor 't gcdurig Alitrm, gt:r'r'el<er-r in eren onbervaal<l
uogrrrlrlik:
Zclfs rle cllrppcrslert getr-rigern, cleL tle zin$r'et'bijster.ing tlien n:rt:ht in cle loopgravtrn vcelvulclig
voorkon-rt; al de verst:hrikl<ing'err der' duistern.is

rijzr:n. voor den geest op. Het brr-qsen van het bloed
in de aideren lijkt 6et dieunen vari een trarchee-

rend regiment,'t Is voldoencle cia{ cetl sc-'lrilcirviicht onrler clie intirLrliken eeu ct)hût lr-rst, oni :rlJt:
ge\\'crtrl 1t' rlocn it)"\en.
Overtirigd, dat het hier ook zull< eet.t nrisverstand g(ldt. roepf tle s1af, r'r'ietrs post'nog âltijcl
l,ij t1e statie vatt Kazislierlie is, dat cle sel<lie het
vuren moet stakett.I)aar de fusillar.le in de richting
der stad echter nog vooriduurt, zenclt de adrniraal . een zijner officieren, de scheepsluitena.nt
Durarcl-Gasselirr op verkerrning uit en deze beg'eeft ziclr naar den lJzer, zonrler den vijand te
vinden. Het ger,véervuur heeft opgehoutlen; aile
wegen zijn vrij : luitenant Durard-Gassellin l<eert

Koork"rk" t"tr-rg.
',oà-r
Onderrveg b'errrerkt hij een ambuiance-rijtuig
der brigade, t'lat naar l)ilcsmuide rijdt, en van
waârop men het u Qui vir.e-:, der schitdtvachten
met u Rouge-Croix r beautlvoorcIl. (Het rnoet
natuurlijk Croix-Rouge zijn).
De officier is veriast door rleze omzetting en
houdt den ."vagcn tefaen: er zitten f)uitschers in,
clic zit:h zonder weerstand ovcrg'evell.
\,{âzrr nu moet men er niet meer aân trvijfelen,
d:rt cle Duitschers een raid op Diksmuidê hebben
geclaztn. De mzrnnen

van het ambulauce-rijtuig
tot een troep gel.reimzin-

belrooren rvaarschijnliik

nige aarrvallers, die in den nacht Diksmuide bin-

nen gedrongen zijn, en niet m'inder geheimzinnig
na dit stor"rt stul<je verdwenen.
llen cler dekkings-loops-raven za1 dus verloren

zijn. Maar welke?
I{et raadsel .is onrustwekkend. 's Morgens heei
riioeg. ziet een cler Fransche detacheme5rten in
een wr-'icle bij de rilier een zonclerlirig'e groep van
Belgen,.fusiliers en l)uitschers. Zijn onze nlalrnen
t1e gevangenen der Duitschers of de Duitschèrs
van hen

?

ot t reiircl was.

llc rnannen u,isselclcn geen woorcl. In een zelfr,lt'belr,eging en zontler de lichten achter hen te

z,e naar cle straat. In cle cltruropening stonclen zc :rls een cloehvit: een salr'o deed
hcn neerrvallen. Dokter I)uguet ll'as clooleeu ko*
gel in clen buik getrol'fen, en ablté I-e Helleco in
het hoofd, clen arm ef, cle rer:hterzijde. De tr'vce li-

ilooven, .snelclen

.

chanren lagen tegen e1l<ander.'
< N{ijrrheer cle abbér, murmelcle tloltler Dttguet,
,, rvij. zijrr verloren, geef mij clt' :rltsoltrtie ! I.Iet

!
spijt nre. D
De a;rlmoezenier had nog tle l<racht cltr hand te
i'erheffen en iroven det\ sterr.ett<ie het teeken des
l<ruises {e mlrl<en. l)rrrr r'lel hij in bezu,ijming en
rl:rt u,,:,rs zijn heril. FIii , noch cloliter l)uguet ïregrcpLn, \vzr1 er op clat oogenblii< Fcbturrle. r
\ianwaar daagcle de troep schurl<cn op, ciie hen
neervelde? En hoe rvas zij ongezierr binrten onzc
linit. gedrongen ?
N{1'sterie ! I)e bencle versr:heen voor de an'rbulance op het ooqerrb.lilr, dat het personeel, drie
Belgische doliters, eenige mariniers-verplegers,

en de kr,vartiermeester Eonnet zich rond . dol<ter
Duguel verdrongen, die rrog' ademde.
Z-ij nan'cn allen gcr':rngen en slerrrden hert niee
in hun drvazen ren door cle stad. Officieren eu solrlalcn waren rlronken.
De korte paniek, die zich in zekcre sekties hacl
voorgedaan, l-redaarcle çoedig. Een vijandelijke
aktie binnen cïe -linies was zoo onr'vrLarschijnlijk,

.tlzrt konrnrar.rdant Jeanniot (van cle fusiliers), die
dèzen nacht in reserve was en geu.ekt rverd cloor
dezelfde schoten, 'uvelke dokter.Duguet en_ abbé
Le Heileco gehoord hadden, zelfs geen revolver
. in cle hand had, toen hij ziin huis verliet.
Zich vergissend in cle bedoeling en de hoedanigheid der groepen, weike daar naderden, liep
hij er heen, om hen tot rede te brengen en naar
de loopgraven teru{l te voeren. Hij meende dus,
dat het eigen strijders wâren, welke aan hun
ânÉîst toeg'eg'even hadden.
Deze officier r,verd door de soldaten aanbeden.

.

Er.rvas g'een dâpperder dan hij. r.iij kende zijn ir.
vloed op de mannen.
Als Jeanniot zijn vergissing bemerkt, is het te

toË;

o,-r,,."hers hebben hem gegrepen, te mic{den der bencle gevoegd en roepen: uHoch, hoch !u
v:rn r-oldoening.

'De groep loopt naar den lJzer en slaagt er in

*.
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*u 24 Oktober, Diksmuide bij avond. Bij den
sinisteren gloecl van brandeucle luizen, sluipen
t3elgische solclaten err fusiliers-mzrriniers tusscheir
,le rdinen door, te.rnidden der vlammen, die over
tlen grond scheren, met z\\'art wezen, verwilderdcn b1ik, stoppelbaard, gaan zij de straten in en
uit, stappcnd over steencn, b:rlken, puin van allt,riei aarcl, s1:ririgcnd olcr nrtrren!L'n !!'erpen schatlur,;cn loor ziclr, t't.11<e het f:rrrtastisch schourv-

sllt'i rtog

r tr-sl

t'rlien

Irr onzc hulppost, \\'eler'r lrel prat:htig salon vart
nota,ris, brcngt,n clc ziel<endragers een geccn
.i,r,.on11e,
clic :rl licrrncnde vcrtclt, cllt cle Duitschers
irr tle st:icl doorgedr-ongen zijn.
Onrv:rarschijnlijli nieuurs, diLar ortze loopgrar,en
t'en onafgebrol<en korclon t'oinrctt.
'r Is zonder tn,ijl'el ijltaal I
\Iaar claar lrt'r,estigt een I.u'ceclc, cer-r derde ge-

llvetstc hel gtrrucht. fien ben,eert zelfs het lijk
virn Duitschers op- de (irool.e Nlarlit te hebben gezien, 20û nrete'r vau onze post. Ztu het rlarr eerr
cloorbraai< zijn i' Dc strijri in r1c stralcn?

Iiarabilr icrs achtcr zarrclzzrkken.
tijclens cle algenrt,:enc vcrr,varring dc rivicr tc piLs-'
seeren. Geluhl<ig cluurt de aarzeling sler:hts liort.
Bij clen s-chijn virn ccn zoelilichi, herkent rie I'regat-liapitein N{zrrcotte de Saintc-t\larie, dic rlt:
l-lrugrvircht komnr:rncleert, den :rânviLller en bcvcell op dczen het vuur te opellen :de rrrr:cste f)uilschers, clie t>ntlcr bereil< ck:r: nr:rchinege'"rrer:en zijn,
tvorclen rveggenrairicl. De ovcri!'cn snellen r-ic
sl raten in en verltrrrgerr zir:h irr ltuizcn cn kclders.
Nlaar het hoold clcr liolortrrc is nrct dc gevungenen al over de br'ug en j:ragr rrcl l<olfslagerr clc
n t't'rlooze

ll-t,'t'ris tt'ee.<lirgert gelecien lrelrl.ren de llr:rnscherr

.lrurr gervonden over den I.[zer gel]racht, en er
lrlijft ixrs niets trntlers ()\'er, diul hun voorbeelcl te
to113'ert.

Zdndtr ecrr oogcritrlik te r,crliezt,n, l:rad ik hen
()p een :inrbulirnr'erijttrig, d;rt dr: lrrug ()vertr(:lirr'
rletr rneg' rraar l{aaslierke neernt en c.lan voor een
lrcr.l;erg blijft staan, ool< t.rrn Bclgiscl.re hrrlppost,
n'iiar- ili orrzr: patiiiulerr zûo ii-occl lr)ogelijh ondèr
,l:rli lrllttil.
Gcrlurencle dcrr nat'ht lvortl ik plotseling ge-

n voort.

t'ocpt

I)t' I)rritst'lrt'rs zijn rlarrr l ,,
Irt cr,rr txrgerrlrlil< lten ili r,r ereintl. r\t rnijn

l\{en r.ertcll nrij, clzrt men larr,aai, g'errreersL-hoten en stapprcn gehoorcl heelt en de l<reten " htltr
ru I lien ltcnrltr nrrtnnen is in <1t: riclrting van

Een bleek licht bcgint. door dcu ncvcl te clringen: het rvorclt clus dag en mcrr l<zrr.r er niet rrreer.
a:rn rlenken in korps naar de Duilscht: stcllirrgt.n
tc 8'aân. De voorzic.lrtigheicl gebitrdt du.q ziclr tor:
clen volgenden ltacht te vr)rstoppeil.

Iirrzrsl<erl<e get rol<l<en.

.Buiten is het clonker, een lrrrrrdc, rcgenar'htigc
C)1<tober.r'r

l,

\let

nr;r:rr tlootlst'hielen nroet.

ùe

_Belgische dokters protestccrcn, l<ontmAn-

1e

stellen.

Op gen teeken van hun overste, knielen cle Duitschers neer en vuren op de gevangenen; de kontrlrandant valt en, daar hij nog leèft, nraakt nreu

hen-r'met bâjonetstel{en af. , (1)
1'ot zoover cleze getuigenis, clie er:hter niei
ge.heel juiist is, De verteller vcrgist zich, rvaar
hij neent, dat cle. :rmbulance vàn clokter Du*

guet in de stad stond. Zij ltas g.cr.cstigd irr er,rr
luis tusschen de Hooge Brug eir l{aaikerlcc en
daar speelde zjch het drama àf..
Luisteren t'ij trourvens nziar hetgeen een cjer
-Ilelgische
.do!<ters. tvâitrvan hier sprake is, zelf
meedeelt. Dokter Van der Ghinst ve;telde :
1) Le Gofiic. u Dixmuile.

,

zrcht.

Llit lret huis

De nteerclerhcicl is van r-neening, .dzrt rnen hcrr

clant Jeanniot spreekt klam mct den krvarticrmeester Bo4net en schijnt iri 't deb;rt geen belang

cn

rle-

zicl<t:rrvr.r';ilegcrs, zijn in dt:
gclzrgl<anrer tlc:r herlttrrg' vLlrzttrrrelcl, r.r,aar eeir
tlil<l<e duisternis heerscht.

zellert, clol<tt,rs

ieggen eln rairtl.

l)ocJ-r rvat zal ntert rnet rlc gevzrngenen tloen

:

,,

Iltatr cen uitgane', ont 11c,: eigen linics r,r,(.r:r tr lrr:' reiken. Het regerrl. I:lcu irr rle n16il,i,,t lt: pllrssen,
lrouderr de ol'fit:icren :rt:hfer cen ha:rg s{il en l-re-

.

Ilijn, geirouu'c zalidrager schudt me er1

n'eht.

Geclurelrcle r-icr urcn, clraait cle scharrt' rttncl cle,
zqllcle plaats, r'erltrrcn in de cluislernis eri op zot,l<

-

zrarr clc ovc'rzijtlr:

hoor il< gekerrrr.

rle hanrl trcc<l ik binnen er',
bij he1 liclrt vern nrijn elel<triscirc l:rmp benrerk il<
l.$,:ee nlannen, clic op den gron<l r-ritgestrel<t liggen, zij aan zij, en g'cen tecken varr leven.meer
den lrr:orvning

ir-r

geven. Hct zijn de -schçspsl,ritenant Richard err
abbi: L,e Flelleco : ecn rlercle zieltoogt in den hoel<
der kamer..., 't is dolcter l)uguct, de hooftl-ge.-

neesheer der fusiliers:mariniers.
Op mijn g-eroep lrrengen .lu'ee brankardiers
nrijn ongelrr[;l<igen arrrbtsbroeder nâar onze hulppost.
u N{ijn lenclt-.nen zijn gt.lrrol<cn ,,, kernrt trij.
Ik stel hcm gcrust en hij ver,telt me lvat er g(ibeurd is. (De lezêr-nrect dit rct:cls uit het r,orig
versl ag ).

Wat zal er nu gebeuren ntt,t tlerr staf in tr,n nnburig huis.) \\rat is het lot van tltrr clnpperêrt l<olonel Jacques, vâr) l<apiteiu fhilippon en hnr.r
k'ameraden

Ik

?

-

snel naar hun lvoning en klop op de deur,die

--

.|")ti4

-

grach.t, pinlrclrcn en bajonettcrr, r'vcllic riaar ons
zijn gt.rit'ht.
\\'e kunnen niets doen, alle verzet is nutteloos.
-llcn stzLp verclcr er-r rvc zijn dcocl ! \\re'moelcn ir)
tic sloot dalcn, u'aar \\,c nog andcre slachtofl'ers
iran trc'f len.

Ik protesteer en verlii:rar l3elgisch dokter te
zijn, rvat voor gcvolg heeft, clzrt ik cen clikl<en 1cu.
l'icier moel vc.rzorgen, clic aan hel
I'tt'tr gcrvottd is.
I-:rngzar-nerhantl onrlcrschei<-i il< clnr r"nij ,hcen.
toonschen of

ct'rr .zekcr a:rnt:rl gevangcnen! rr'aaronder

ili

Leon

I)eliens cn (iaston I)tr NIaricau, soklatcrr vnn lrct
I 1' l in it', herlrc.n.
I{un lrzrnden zijn op rkrrr rug pei)onclel-}, hun bretcllcrt iLlgesttctleti, ont cii<r'1.-cging 1ot r'luchtcn tc
.lrt.ietten..
Men rvil nrij hetzelfcle lot doerr onclerg:ran, zoo:rls nrijn n-ralil<ers in het ongeluli.
Ik protesteer hevig in hct Driitsi:lt, wztt ecn
u'onderbare uitrverl<ing heel't.
Flt--n officier ondervraagt nre en rvil inlichtingt'n
ht'l;berr oter <lc ltositie onzer troepcn tc Dihsrnui.
,It..

i, I1< ben ilolittr r, atrtrvoorcl il<, tr €n lien nicls
van clc nrilitaire lsvesties. 'l'rouu,ens :rl l<on ik.
zou ilr toch nict ingzLzut op vr:tg'cltr clicr in slrijil
zijir rrrct rle l<onlentie vzrn I)t'n Hlir{. ,,
Dc officicr drong nict zran.
In clen cluisteren n:rch1, hecrscht eert voll<onten
stilte. nr: en rlan onclerbrolicn cloor cle l<orte l>cve-

lctt t an cen ovL'rstL', een ntajo,rr nte.t sclrorrc stt:nt ;
r'on Oidtnrarrn geheeten.
Op clen weg. verschijnt een rijtuig. 't Is ecn

tler Franschen, nu door de
NIofft:n verorrerd. De nrajoor zendt hem naar
l)ilismuide, met lrt-'r-el cle lluilsche linie te bereilicn en instrulities 1e halen. Ilij clc aanl<omst \,zut
het rijtuig aan cle brug', roept cie Iir:rnst'he schild-

:rnrbulances':rgen

Olficicr

opr

tirtr

1.r,sI tlrxtr ct

n

1<ogt'l

et'lrolicn

tlaciciijl< geopend t'ordt, nrâttr tevel)s .zijn revoi\ ers op nrij gericht.
u lioktcr \":rn der Girinst L rocp ili.
De revolvers zakken.
Ondanks dc duisternis, kan il< Jacques onderscheiden.
< \Vat betceher-rt deze geschieclen.is'l

r

vretag'

ili.
u .f a, de Duitschcr"s zijn doorqebrol(en. Ge 1<unr
hier niet blijven, rlren ruoet vcrste:rl<ing halcrt. ,'
u \\raàr? ,
u llr is een bzrtaljon te Kaaskerl;e. \\''ie zal hct
lert'ittigen 1' ,
,, Ili... de r'veg schijnt vrij ,.. il; zai traclrten
clcn aTstand a[ te leggen, riie ons van cle reserve
scheitll . ,
Ii< begeef me op \,veg: ()p nrijn verzoeh, houdt
ecn Franschc marinier, die clezelfde richting uitgaat, zich bij nrij. Het is voll<omen donker. N'let
't hoofd vooruil- beproevr:n we clen n.icht te peiIt'n. Nlruvu'clijlts zijn \r'e 200 nrcter vcrtler',, ol' t,eru.lrrcle stemmcn l<littl<en

:

,, Halt'l u zoo onclerschciilt'n rvr:.
'I,'let-ncncle llet Iir:'nschen te doen

tc

hebbcn,

:rnlrvoord il< :
,r Rclgi-ch doktcr ! ,'
Handen Hoch !" bcvcclt ccrr gcbieciende stern.
"Den
weg linl<s overstekencl, bc'nrerk ili in cen

rr':rcht:
u l-Ial.te

1à

! Qui vive'.) ,

,, Rouge-Croix D, ant\\'oordt de Duitsche voernlilll.

In een oogenblil< is de rvagen onrringcl en \\forrlen de Duitschers er uit gehaald.

ln de gracht beraadslagen cle majoor en zijn
cirie luiten:rntcn. Her-r afluistercnd, begrijp ik,
clat ?() Dui'tschers er in geslaagd zijn binnen onze
linie te dringen, bij het punt, waar een Fransche
cn lJelgisi:he loopgraaf samen liomen, clat ze dan
Dil<smuiclc kruisten, de brug overstaken, den u'eg
n:urr K:raskcrke opsnelden, \ioorbij de hulpposten,
rlcn stal' en de resert'en.

lin nu, verborgen in

r':in

deze gr:rcl1, op il00 nreter
dc rest van'hun ba-

cle stertie, u.achten ze op

taljon dat niet aankonrt.
Een of trvee fusiliers, die over den weg gaan,
l'orden g'evang'en ÉJenornen. Iien w'ielrijder, ciie
niet afstappen tvil, valt cloocl neer.
De tijd snelt voorbij en blijkbaar rvorclt de majoor ongeduldig, want terwijl ik met een der be.'r'al<crs sl.1reck, hoor ik hem het bevel uiten :
. u Die (iefangenen toclt schiessen. u
Il< protesteer en tot mijn ler.er-rdige verbazirrg,
tloct nrijn berval<er het ook.
u Nein, man rnuss nicht unnrensch'lich haridlcn,
nicht der Doctor. ,
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riirier rvorcli irr zijn l:reen rloor ct:n l<ogci gctrolfen.
li<:lit'ns vcrbincll henr z<xr vor<1 rnogclijli. l:cr,
I)tritscher zcul spottend :

r (.iutc Deutsche shraprtclls. ))
't Is ur:rar. \\'ij gaan wccr'()p \vcg cn lrrr.cc ulor
-

l:rrrg, drvitlclr \\'e o\:cr

11r:

r'cltleln. sprillgç11

hae cn , grirt'h tcn err r-lictcrr.
Ec'r'r wzrtcré{ang van n:rurr

1y1:ç1

elijl;s dr-ic nrcter

irrceclte mijclcnd, vraaf{t ecn Duitscher
< Ist clas dcr Yseri'r,

:

\\rij kunncn niet nalaten 1e lzrcher.r. \\tij zijrr rru
't cl$.alen cn Plonsen d<;or 't slijli,

ht'elen'raai zlalt

tot op het gcltec'nte verlileunrd.

Ilt ol-l'icir:r<rn zodlien al tastencl clen \\.eg. 13ij hr:t
schijrrsel \-iur ccn clektrischc lanrp, l.c1l;c zc onclrr
lrun langt: trrantcls r-erborg'cn hourlcr-r, lrcliijlirrrr
zc ct:n lt:rart clr ccn lior-npas.
-l'ussr:hctr
rlt'n nr:ijoor cn zijn ondt:rgcschiklen
ontst:i:r1 ccr) hclip'c \\'oor(lclr\\'isseling, ovcr cle t<:
r olgcrr rich I ing.
llijn orrgt'lrrlisnrAl('n, \\':riu'\'irn r.r.ni!(.u op r,iijr'
vr:r:i11 ontbocicl ziirr, helPrn ell':rar en slcrrrr:rr ziclr
nrot'iza:rnr voort. De klcinr.r t'cu'orrcle nxtrinicr, <lic
:rlrn clcn irrn) \riln I)cliens t'rr rlicn van I)c Nllrrlcau
h;rugt, trippclt nrocdig zondcr tc l<lar:cn, cioch
l;r:rt ecn l.rlocclspoor achtt'r zich.
Z().) ntal'cll('( r(.n \\'(' nr;r:rr rloor-. slr.t.<ls rlorrtlrr.1t'rrrl tloor dc <luistcrnis .ln('t h(t r ooruitzir'ht plots
\/r)or cLn llrachinrgc\,\'ccr 1r: l<onrcn, rlie trllcn r.cgrnaait, r'ricnclr:rr cn r-ijlrrtlt'rr. Nu cn clan p r()cPccrl
ntell ()11s.
Langzarncrh:rncl ivor:clt cle n:rcht nrin<1cr sq)ur.
lrcr. De sr-hcur,..ring 'r'erschijnt, blccl< uls cle voorlrorlr' r'an ccrr rcgt'nzrchlie'cn dae.

I)t lrr-arrrl i:nr I)il;:ntuirlt
L\tzc

.1r.rrrgc

iJuitsllter-, rIic ziclr ti'ou\\'eus ltul-

za:u-u loont, u':rs sluclcnl in de rechterr te 13crlijn
tn r-crschcicler-re zijner kamcraclen van rlc univer-

.sitcit lotf'cn hun prctest lrij hc1 zij6t', grr 1c1 bcr el t'orcl1 rriel uilg-er-oerrl.

\\'t'lrlr-:r staan clr I)rritst'hi'rs op cn

1r:rchlerr

ooruit t(' eiriut ; nta:rr 1rc1 ltool'cl lturtrrcr kolon
lrotst op ccn loolte-r:r:rf nrct lusiliers, ut-:rl'ccrscho1t'n wor(lt,n gclos1 cn tlan rit:ht cle 1roc1t zich,
(l\\ lir: ()\-er ltct t-t1cl, n;urr dc spriorlijn.
u^:rirr houclcn \\'(' \-o()l' tlt' tn crdc r-nlrirl stil ('n noll

l{c1 u.orri( 1ich1. hct is lritlf zcs. I)t: r'ookeftde
lrocven rijzcn uit den nevel cu ciienerr ons :rls richtl)unt. \\:ij g':ran dicn hant uit. Z'.t-l hct ons lrehourl
? Of oris vcrlies ?
Ecn u'oor<len'n,isscling hcc[t r,r,ecr lusst'lrcrr dtrr
rn:rjt,'or on ('clr zijrrcr lrritcn:ur1s plaals.
; iirr

llen

r

ii

ns .rr'orclt het bevcl rJ(,gc\en:
,, Dic (.rl':rn:1r.irt'n totlt sr'lricsst.ir.

,,

\\':rirr,rrrr r.or,:rdc llcu cle tr:rechlstcllirre nic1, ui1 i,
\\':rarst'hijnlijk door bcnritldeling \'zur ccn f)uitsclr
{rncrshccr. crntoudig solcl:rzrt, die zich onclcr den
nrilr:i{'lr ir:rrr nrij voorgcslcld hacl u Dolitcr X... r,

lll lLl lncl rlcr-r rlajoor ging spreken,
Ile Iluilschcrs haddt:n er zich rel<t:nsc:hup van
:t.ef,Je!t'1r, cl:rt hun. liarner:rrlen nir:t 1'r:rdden kunr-tcrr
lolgcn cn hun cenige liarrs op bchoud nu bestonc'l,
()rn over de spoorbrug'te trelil<en en zoo hun e igerr

'lirrie

te bert ihen.
\\-ij stappen ovcr clcrr s[)oorl\:cp- r.arr I{aasl<erkc
na;rr Dii<srtruicle op trl'intig nteter vau <1en gcblinrlcerclen trein, lr.elke nit t opeenrcrl<t u'orrlt.
Stil schrijrlcn \ïe twe(: :lan tt'ee voort, door oltzc bcu'akcrs onrringcl : l eldra l<odrcu u'c bij ccrr
!aroel) v:ur ()nee\-eer vijftien I)uitschc'rs, dic :Lchter
t:L:n stroorlriil stir:rn, cn lcrascr) {)lr5 1r11 <lcn gt on<1
lt

eer.

vuursch()1. ui1 r('n Flr:lg'iscl-rc |ropgraal
ccn cin(1 ilzur cll r,ijl l)rritschcr:-r

cr plots

rrr:talit

:1r)l l('n lt(('t',

[',cn

liort lrcvt,l :

,, llechts orirlit't'rt cl) ()l) l()()l)l)11s ,,. \lct <lc lrajo..
net in de lr.:rlcnen, nlo(1.(ilr \\'c luer irr clcu lcru*r1ur'ltl.

[]it ccn lrocvc l<n;rllcr) e'c\\rccr.scholt:n, liogcls
lluitcn, zor.tclcr tu'ijfe1 bclin<1eu u'e ons.ir.r clc linïe

,llr Ë-r'rrIIit t'r'tlt rr.
Iic nrajoor ltc.r','elt dt' gr:r'anq'enen \:zln r'()rclr tc
zctlen.-NIt't vijl'ticn \'()rntcn u'ij de cerstc r-i;.

lir:chts varr nrij stapt 1.;r;nrrr:rnclant.l cirnniot.
Onze pc-rsilie is gcr':urr1illt. L'it c1l<<: llocrdtril
s'or11i nlL:tr ons ger uur<1. Ern I)uitschcrr r,trlt. Ii;
:;riel naztr hcr.r'r toc. lrazlr cclf l;ort bcvcl : u Vor.
rr'ârts r en

clc lreclreigirrg ntt:t een rcr.oh'cr houcicn
nre teÉl en.
Iin cle ongelul<1<iger, clic srrreel<end clc hancl uitslrcl<t, t'orclt:tan zijn lot or,crgr:laten, zontl<.:r ccn
woorrl :r:rnr.r-roodiginla ol' lruip.. I)c lnajoor is ccu
I

rr-rrt :r lt'

\\-ij

lit'rr'1.

trel<l;cn clicht toorbij rlc 13elgisclre battcrij
r':rrr nr:rjoor Hc1lcb:ru1, \\.irilr $'cr op nrilraillclirvuur {)lrthiritlcl gcu,orclen zoudcn zijn, als nict lui-
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r

rrerr, Op belei van admiraal R-onarc'h \\rorden die
gefusilleercl. \.ratr cle ?(l L)uitschcrs, rlie or.t:r= cle
lrlugr gera:rkl r,\'ilren, lrlcvcn ?"5 itr lcvcn. \'an de

r)

-J

1i

gcr':rrrg't:nctt, 'lr.trll<t: zc gcn.tlirl<1 htr<ltlen, rr.cr'allt'Ii'r;tttscltt'n It'<lootl of gcri,ontl. I)t: gcon(lc nriLriniers cn cen ISelg'ist'h solclazrt rler'

<1t:n

t

-1

st'uic werdcn algcnrarrlit. (l)
I{olrcrt Dc 1\'ilclc gc{.uigt ooli \-;ur ttit rlr-irrrrirtisclr voorvirl irr zijn boek. (2)
i)cn !1j" ()1<tobc:r sclrrijft hij :
,, Onr 6 uur 's nrorg'ens u'orrlcu .rvij ccr-rslilaps
u'cri'elit cloor cen

llij

lilirrl<1.

I)c

1er-cr"rclie g'(:wecr\/uur,
1<og'eis l-lotsen tr.gcrr tlcrr

,rrrs vt:rlrlijl.

,, .\larnr !

\"ervoer yall (:rr!

Dtritscher cloor
"gclsvetsterr
tc \,oct.

tcttant rle \\'ilde rroq jrrist

rrrerr irr t1e grocp llcnrell<t irad.

I)e tocstarrcl is l<ril ieli. Onzc 1rcri,;tltt:rs bt'rnr1\\:(x)rden lIeer en met'r ltct ettsr.'hrrt. 't ls ltcrt
oogorltlili orr :rlles te wirgcu.
N;rgcvolgtl tloor n-rijn lrranltlrrdier cn (lcn fusi-

ik in <lit gt'u.t:lr1 rlet:gclol;l helr, stap ili
tr;rgcr, e'cr:rirl< irr <le :rt.hterltoerle rn u c lalcn ons <lan in ccrr sloot \';tl1(r11. \icrlirlrd ht,r'fl
oDzt: vcr<lrvijrr ing lrclner'l<1.
lit'r', tlirn

st-cetls

ccn

'
spr(')r'lg't:n \\'e zijn Jl'er.ed. ))
[-eon I)eliens, clc sclld:r:rt,'<licrr l.t.ortli bij dt.ge\/ilng'enen z:le-en, r'crlilrirll, <lirt ci op rlirl ()()gcn-

lrlili g'erocpclr rttt'r<l
u Wits llusscrr r.l,ir- nlil rlur (iclirrrgrnct"r. tlrLrrr ?,
:

Ilt'rr :rrrrlcl arrlrvoor-rll :

. " To<lt s(,.hiessen ! )
ITcrr lrlsl ( cl) s('lr{rl

()l) Ii{rrrr:lr(l:rrrl .1,:;rrrrri,rl

,

sclrcrs vallell.
De nritjorrr verzrrrrrr.ll zijrr rrr;rrrrrt,rr.
" I)ie Gcfangerren ttirlt schicsscrr ! r, l<lirrlil ltt t
\\'ecr.
Ïeclere soldaat zocl<t ccn slirchtoffer r.ri1 , lr;rjo-

rretten tloorlloren ltot'slcn, nten st:hict. Oolt
op [)eliens rvrirclt aairgt.lt:g,1. FIij u't'r;il ri,'lr tcrr

rle l<oe'c! snist ovcr

>

't

\/e rr':rst springen

rvij hrrastig ol-', \/urtr':rrLirrg,

l-rool'cl lruiten gt:stolit'r-r... cn
gr.'1b1ri varn liogels begroet.

worclcn nret ccn hil-

flezc schijncn van allc zijdcrn Lcr kourcn. Tijn u,t
orrrsiugelil? \Ien lroutll. snel raacl.
u

Aan tlc stulilien en l<ort

shraprrcllvrrur

!"

Irrirll lrt:l bcr,el.
Onrrovclijl< clc lratlcrijcrr te lrr,rcil<t:lr; tlc ci.rslc,
rlic' hct .\\'zras-{,r'itl1 Llottlcnrl rret-r'. Nog ltatrg I claru'
tlt' rrcvt'l r'lir. orru't.zcnIijlie ucdaantcn orrlrult.
llcr ooqt'n1-rlili vernrirrclt'rt dc l'usillade elr tvi]
snt'llcn :r11cn n:ritr dc stul<lic'n. Ili houd gclulcl<ig'
r1r'n ijver v?.11r clen lianonnier tcgen, clic: op cenigcn
(lcr ()nzeri u'ilil<: srrhie{cn. (lcn doliter (rn zijn hcl-

pt'rs,

ir'ls dor-r'eerr u't)hr'lcr
')r1\n;rl)l('r).
<1ic

.\ngstig

'r'rag'c:n rvij

lall

(l() I)r.rits<:herrs

:

c'r: \\'ir:u z.ii l zij'? "
flep groep Dui{schcrs is ovcr rlerr Ilzcr g('riiillit ('r'r lllclr zoel{t clcn vii;rnd op.
ll; loop n irar hct hooltll<'rvarlicr ol)r hrrlp; ll<
L)rl{n'l(x'1 eclr p;r{rocljt' 11l-a!onrlr,rs, ccrr lrvccrlrl
,, \\1:t1 is cr? \Àrat g-r'lrcur-t

die rriet gcrazrl<t r,vorclt. 'l Is t c.rr or.rg'enblik lol
{)ntzctting. f)c rvt:cr'loozt'n rvol'slelcn orrr lclt'rrsbehoud rltct hull l;r.n'akcrs.
Gelecrvuur lrit onze slcllingerr 1<rrellt:r't... I)uil-

grotrde...

varr

tlrrrlr:lijl< tcrrrg l<ccl't, focpt :
,, I)c Duitsc:hers zijn daar !.u

lrijiijrl., t irt.n unillrr-

\\rij verwijderen olts a1 1<r'Lript:n<1, rlarr

r-1i<,.1tl-

,' \\':rl is t'r'i' \\';rl qt'l,r'trrl t t'ir ,,
[,,er.i l<orrrrn:rtrcl:rnt, clit' l;ritr ltrriterr q a;,1t, maar

eerr

J:tge!-

clat

nluur

hcrrr.

Dt'

soltl:rzrt

sltiat op, tlonrpclt <loor hct slijl<, valt crr mcrl het
lroofd vooruil. in. I(oeels hrrilcn, nraar <lrrr r.ltrchtcu rle l)uitschcrs.
l)r'lierrs t-enl<1 rlr' Frnnsrlrt'rr. T)t.zr. *rrcllt.rr toe.
Een van hcn v;rlt en Delierrs grijpt ziin g'c\\'c('r- en
als uraanzinnig van rvocrdc', bclrrst o1'r lrr:rali. rrrct
het l;eeltl clierr.eruroorcle nrartelaars r-oor rlerr
qeest, iââgt hii tle f)rritschers n,t en clriilt clc lraionet mâjoor Oidtr-nann in cle linlierzii<le, oncler

het hart. De officier v:rlt nrct een doffcn

slag

lteer.

f)e f)uitschcrs g'c\ien zich or,er, smeel<cn

om

qcn âdc.

Ook De Marteau \\-as e'esDaard q'cblcr-en. Ze
moeten cle f)uitschers aan\viizen .t'elkc ze he(l<ennen als geschoten hebbende op de per'ange-

Lrit 1'trsilicls lresla:tntlt', etlrr :rnrltrre r';rlr krrrurlril i<:rs.
IIll ;r l;rrrr is gt'gcvcn.
In'lrc1 hooft1l<'urrurticr r.trr <letr itrlrnir':r:rl zijn allcn op rle lrcen t'n lrt'splel<cn hcl !:cht'rrrtlt'.
Il< e.a nzrirl I)il<snrrrirle. fn t'(:n r.1r':rchi ligqelr
lu,cr: I)uitst'lrers, r-lrct den ncus in'1 sliil<. Aan

lct'l lrloe<1.Iien meisje, tlat ccn otrrl(' vrorrl r'rn<lt't'slr,:uttt,
r Itrlrqt l)r(' \\'( r'll(n(l :
,, (), rrijnlreer. gcel rlij ic{-s orl nrijn rnocrlcr:
t't' r'crvr>eren. zt' is st-erlencl. r
\frt tren f{eba;lr'\r:llr nracht(.looshei<1 rvij-s ilr
r:r:rr hcl lroof rll<s'arl icr, \\'rar nrcn hlt:u' nrissr'hien z.a1 liunnt'tr hrllpctt. \ric'r fusilicrs rlt':tgen
()D c'n 1)'râr 1<onrrrarrrlarrt' .filanr-riot loorlrij. C)r'cr
'lig
t t't'n zal<clocil< ; do ârl.n hangt verhcrt gela:rt
!rrijzelrl ncer. elr âan cle rlij is t'r cen rrfqr:ilsclijl;c
ri'olrdc. bloet'lig r'leesch r1rcl s{ulilien unifornl cn
clt':rn<lcrc ziiclu vcrlic'zt'n tu'ee nr:uulclr

qtlrecrrte.
Cfr:r de brug v:rn l)il<srrruide 1ir:een liji<en oprl.choont. Ecn sr'hijnt nog clc lerrrring te ourl.:lenr-

nr(.n..\1len r'lragen velc

en rliepc t'orrdclr. Iln

/l) Nzrar' " Rér'its clc Cttrrbzrlt:rttts.
(2) lion lournal de carrpagrte. ,
"

-567r,vas.

O, hadden de onzen maar versterkingen

kunnen aanvoeren. De hulp bleef voorloopig bij
de divisie Grossetti beperkt, en zij was nog maar
een kleine macht in die ge'iveldige linie.

XI.

Het Britssh€ eskader.
Te Nleuwpoort.
ûevechten oa -den Bamburg €n Lombardzii"
De toestand te Nieuwpoort. -- Crosde"
setti.- -.- Do striid bii Sint-Joris.
Laien wc nu den blik lvenden na:rr den linkervleugel van ons leger. Terrvijl de strijd bij Diksr.nuide en Ten,ate woedde, liet de vijand zicTt
natuurlijk ook niet bij Nieuwpoort onbetuigd.
'i Oude stedeke had dit voordeel boven Diksmuide, dat het achter de rivier iag. Feitelijk is
het door r,r'ater omringd. 'fusschen de plaats en
Regrafenis a,:hter het front.
over de trrug nog dooderi, Handen rnet afgerukte
vingers, een achterover gevallen hoofd mèt .rvijd
gapenden mond. En bloed op de keien overal.
_ En verder nog al lijken, altijd maar lijken.
Eenige Belgen .qluimeren hun iaatsten slaap op

het voetpad.

Patroeljes doorzoeken de huizen nret het wapen in de hand.
De officier De \À/ilde verhaalt dan de raid der
Duitschers, die rvij reeds beschreven hebben. Hij
tlekt vervolgens verder het stedeke binnen.
,, Hoopen puin, zwartgeblakerde muren, geraamten van huizen. Geen ruiten meer. .Daar is
een gevel ingestort, maar al de plafonds hangen
er nog' als het dekor van een tooneel. Wond?rlijk verschijnsel dan : een nog' gaaf huis !
De markt is geheel ontr,vricht en de granaattrechters grijnzen tusschen r-ritgelvorpen keien.
Van de kerk besiaan alleen nog de onthoofde
toren en de vier mufen.
De \.V'ilde zag tater o^oJ< de plaats van het drama, \.vaar majoor von Oidtmann nog lag, uitgestrekt op den rug, den mond open, het lichaam
doorstoken. 'Wat verder ligt een luitenant op zijn

zijde. Een jonge man, met fijne trekkeh, zeer
r,erzorgd, en met kostbaar linnen.

De anderen zijn met wonden bedekt. De ba-

jonet is een vreeselijk wapen"

u

de zee ziet men de havengeul,die de uitmondingsvaart is voor de voigende kanalen: vaart van
Plasschenclaele en haar afleiding, kreek van
Nieuwendamme, IJzer, Koolhofvaart (Groote
Beverdijk, Noordvaart), vaart van Veurne.

Al deze rvaterloopen richten zich ten slotte
raar een punt, waar zes sluizen en zes bruggeu
zijn, en dat we den sleutel van Nieuwpoort kunnen noeûlen. Langs hier was uit 't Noorden en

't Oosten de eenige toegang', Deze paâsage zou
dus yan groot belang zijn.

Eerst zagen de Nieuwpoortenaars langs daar

een deel van ons aftrekkend leger binnenstrompe1en en ze trilden van deernis bij den aanblik onzer

afgematte, havelooze soldaten, rvelke de geboulven en huizen vulden en zich zelfs op de bloote
steenen neerwierpen, om er te slapen. De burgerij bracht voedsel, hielp de ongelukkigen zooveel ze kon. Ook de Koning en de Koningin

brachten een nacht te Nieur,r'poort-baden door.
De bewoners meenden, dat het maar een door-

tocht zou zijn. Over de bruggen trok ook

schreven hebben,

Dan kwamen lieden van de dorpen uit den
omtrek en ze brachten het ontstellend nieuws ;
r De Duitscher nadert !
Al spoedig vaoîzagen de Nieuwpoortenaars,
dat het niet bij eeh gewonen tioortocht blijven zou.
ûnze genie liet den kerk- en halletoren springen,
ondermijnde bruggen, soldaten wierpen barrikaden op, plaatsten mitrailleurs in sornmige huizen
der kaai, kortom ûamen alie maatregelen tot verr>

Deze verslagen bevestigen dus het gebeurde.
Zij verschillen in enkele bijzonderheden, trvat zeer
begrijpelijk is in zulk een verwarring en verras-

rlediging.

srng.

anderen bleven.

'Wat was

het doel der Duitschers? Wie kan
het zeggen? Hoopten zij door deze raid den weg
te banen voor de anderen?
Dit feit was wel vdn aard om de bewaking
der linies te verscherpen, en toch was zoo'û verrassing niet vreemd, als men bedenkt hoe uitge*
put en afgemat de verdedigers waren.
In elk geval was het een waarschuwing, dat
de vijand tot stoutmoedige aanvallen in staat

een

oneindige triestige stoet van vluchtelingen... de
ellende dus, welke wij reeds zoo menigmaal be-

tocht vervolgen. maar
En deze ook waren teleurge-

Men zag troepen hun

steld. Ze hadden op de zoo zuur verdiende rust
in Frankrijk gehoopt,.maar weer zouden ze in
tlen strijd geslingerd werden, in die ongelijke
rvorsteling tegen een overmacht.
Het 5" linie vestigde een bruggehoofd voor
de waterloopen van de kust door Lombardzilde,
dan dwars over den ureg'naar Oostende, tot aan

Rattevalle, een gehucht aan het kanaal van
Plasschendaele. Nâast het 5" stonden afdeelingen
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-570zich naar de hun aang'ewezen stellingen.
Zo<tals we reeds gezegd hebben, stond het 1€
voor de gevaarlijkste. opdracht: den Bamburg

Van deo Boterdijk moest het een
vlakte overschrijden en de viiand had den nacht
gebruikt om de oude boertlerij, welke door een
wal omringd was, in ecn mitrailleLrrnest te herlrernenren.

schapen.

Engelsclre offit:iert:n, die van het eskader: aan
wal gekornen waren rnet machinegewereu, rvilt
den aan rlc exireditie deel nemen, maar nâuw€iijks hadden ze hun stukken in positie gesteld of
cen orkaan van lood rnaaide lnanrlen en bewapening weg.
1'wee kompagnies vertrokkcn nu, eerr links en
cle andere rechts ten aanval. i{auwelijks waren
ze uit hun dekking gesprongen of daar floten de
l<ogets.

f)e troeperr dunden gruwelijk snel. De officierelr zetten hun manschappen aun toch vol te
houden, gewonden riepen om hrrlp, anderen reutelden in hun doodstrijd.
I)e kompagnie links bereikte de hoeve... dat
u'il zeg'gen, luitenant f)uez had nog' dertig mannen om zich heen. f)e afdeeling rechts vorderde
rriet rneer. Ze kon niet door dat gordiin van
vuur,

Arnbulurrcicrv:rgcn oncler bornnrenregen.

nat.en bonzen

op \'\'estende,

Leff

inge,

Slijpe,

u'aar de bewoners angstig in dr: kelders schùilen.
-x-

.*lÉ

Zoo

r,vas dus

ook hier eenskiaps de oorlog bc-

g'onnen. De vijand antwoordde kqachtig

en

gansch het ger.vesl. lag te dansen in dien orkaarr.
Van drie zijden huiltlen nu projektielen, van on-

ze linics, van zee, van cle'Duitsche stellingen.
Sterke troepenmachten vielen on.ze voorposten
a,rn en dreven rleze achteruit, vooral aan de gcducJrte B'arnburg-hoeve achter Lombardzijde, dic
een steunpunt zou worden.

Ons front lag nu tegen tlen Boterdijk, door
Lornbardzijde en in de duinen. Nieuwpoort was
dus nog goed beschermd:
Dcn 20'beval .onze staf den Bamburg terug le
nerïen. Het 1e bataljon van het go n'erd nret die
zware tzrak belast, Het 2€ moest intusschen hef
5" linie versterken cn het 3" bataljon in resert'e
blijven aan de Palingbrug.
Het ff moest van Groenendijk door het gebomhardeerde Nieuwpoort. Dat ging no[î! maar op
de sluizen was een hevig vuur gericht en hadden
rve ,al tladelijk zware verlièzen. Kogels en granaatscherven kletterden neer en menigeen liet
hier het leven of lag in een bloedplas te kermen.
Kruipend of snel loopend, ieder zooals hij het
best kans zag, geraakten de dapperen dan toclr
door cle nauwe passage en de bataljons begaven
.

De Barnhurg scheen nu ingeslapen. Niets roerde er, maar eensklaps zag' men van alle zijden
grijze mantels golven. Daar was weer' de overmacht. En slechts dertig Belgen. Ffet zou lvaanzin zijn nog de worsteling te wâgen.
De clertig wâre{r trou\,vens al dra geslonken
tot tien. Ook <le luitenant werd gekwetst. Men
moest terug en de vijand bleef in bezit van de
Ircreve, die voor hem een vesting zou zijn,
Deze mislukking was noodlottig. Nu kon de
teglenstander flankvuur richtên op Lombardzijde.
De gansche linie rnoest wiiken niet zonder veel
rrerliezen. l)e rnitrailleurs zaairlen on'rertlroten
den dood.
Lombardzijde ging verloren. Het was de laatste voorpost.
\Â/e zaEIen immers hier voren, hoe onze troepen ook Mannekensvere, Keiem en Beerst in de
mar:ht van den bezetter hatlden moeten laten.
En men rnoest nu ko-st wai lcost . Nieuwpoort
verdedigen. 'l'ot aller verbazing verl.olgde de
Iluitscher echter zijn sukses niet.

't 'Werd kalmer na den storm. Men kon aan

onze zijde nog niet weten welk een slachting de
Britsche kanonnen uit zee in de vijandelijke gelederel haclden aângericht. R.oncl 't Tempelhof en
andere hoeven onder Slijpe lagen de dooden en
gervonden bil honderden. En de manschappen
waren oôk claar uitgeput. Men had hen in geforceerde marschen naar Vlaanderen gejaagd, mee-

nend dat men hier de militpire rvandeling zou
l<unneri loortzetten.
uln dien angstigen nacht kwarnen slechts gervonden Nieuwpoort binnen., wanli onze troepen
haclden eveneens veel geleden . 7ij richtten zich
naar de werkplaats van'den aannemer f)umont',
een man vol toewijding ,r,lezen we verder in ul-a
Bataille de I'Yser r.
u Twee 1'onge meisjes van Nieuwpoort; Mej.

'l'eirlinck, Mej. de Krop en een Neclerlandsche

-571In deze hel brengt het goedig'gelaât Yan dokter \/:rn t]f['el een zourtestraal van bentoecligin5J,
jovialit.eit cn vcrtrouwen.
u Lzrat nrij u lvett tlmclra:iit'n, jongen, t:rr gc'
zult nrinder pijl hebben. En gij, vriend, u'at helrt
gii? O, gij nroct vcel afzi.en D, zeg't de genecslrccr. clie zeer ernstig r'vordt lrii het gezit--ht varr
een c.loor houd 'i'uur outsl.olien rvoude. u Ma:tr'
uij zrjt een dapperc en we zullen dat in orde brerrllcn, en voor u zal de tlorlog uit zijl. \Àrat zegl
ge? r
,, Ik heb l-ronger r, herh:Lalt de gewonde.rlôt

/.a

t't'rr zuch(.

-luist

konrt Dunront lrinnen., mrtt cell marrd vol
brood. N{ejuffer 'I'eirlinck snijdt het et'r cleelt het
u

it.

Ir-r <lc flaurvc, drtrl<l<encle lucht, in a1 die uitu'azerrringerr \.an ai1cm, zu'ect, van kleetl.eren elr
r:oetêû, oncler het hijgen r';Ln cleze koortsachtigc
:rtrrrosleer z.ou ze bczwijnrcl zijn gervorden.zonclet'
het ber,r'onderensr'vaardig voorbeeld van stoicislttc
gege\ren door de gervonden, well<e zonder tc
1<1agen

zull< ecn

foltering verdragen. Nooit

h:rcl

z.ij zi<;h l<unnen voorstellen. dat een menscl.reliil<
lrrezen in de smart zooveel zielckracht lian ontrt il<l<elen

.

l)e zurlilrsl geu'ondt'n sPt'al<cn niet. Elwar(tn
t'r' nret rollen de oogcn , opei"r moncl, die zacht

; sorlrs grcpen ze cle hand van het nrerisle cn drul<ten ze in ijs'l<oude lrckletnnring ntaaraan 7,e zich nret een huivering vân scirril< ontkrcunr.len

()p rv;rt'ht tc

trok.
r:t-.r-pleegslcl lrt'lpcn clcr clol<lers, geven airn 11c
koortsigc'n tr rlr-iul<cn. r't:rlit:hlcn clt .çlcrr t'rr<1trn.
N:Lurvcl.ijlis is cle posl cla:rr ee tr llrll rrur g'cvcs-

ol

brcngt recds genoncle burgers aan,
rn:riir r.oor:rl vln af' cle eerstc urcn v:Ll r'lcn 20!
s,{rcl<t zich ('cn cnorlne toer,loed op clt: o1l<rratit'lirl't'1s rrit, r'u1t cle 11r?ltr:lssen, hoopt zich op c1t'tr
gt-oncl op, olerslroonrt 11e strairt cn vorml tla:rr'
,rcn rij.
7<>rtdcr ontlrrr:lrrcliing i<orlt rlc tricstige st<-lct
ii:rn : gt'cllruilcl) op ccn planli g'cclraven, g'roep(in
r':ltt tcu,ondr:, lrlocclcncle urirnnen, rlie ell<irncltrr
helpen, rrernrinl;ten alicen tot lricr gesukl<c1cl. ;rl
l;inl<r'rttl ol itan tl,- tttutt'rr .tr.trrt'zot lrtrrtl.
\':rder \r:tn rler Guclrt lrrengt op een bt'rrir,
ccrt strlda:r{ nrct. de uitdrukl<ing v:ln een l<ranl<zinirigc, dit: r.oorl.clurcncl de,bcu,cgine 11o<:1 als
1ig<1

rrren

\-illr eell ge\\.eer afvuren.
Yarr een ander is cle hals hall' r.r'er:'geschotclr tr)
zonrlcr cen lilacht lc uiten laat hij cen hcel pal<jt'
u-:rtte in clc u'onde stoppcn.
u \{'at hccft clcze ? >'r'r'aagt cr:n tltil<terr, die bij
lret opheffen \';Ln ecn fr:rli, r'oor een afgrijselijl<c

slzrr:hting van blootliggcncle orgânen terue
rlt:inst.

7,on<ler tc vcradcnrt'n, .uitg'cput, irc:t gclaal. nal
\'?ln z$'cet. rrra;rr rloor hartstoc:litclilk nrcrlelijdeir
..;eclrevcn, sn ijden dt- cloi<ters nret rvcrktuigeliilir.:

jassen los. u'asschr'n
uit. bcstr-iil.:en ze nret iodiunr, binden
;rdercn toe, en hor-rdc;r g-erc'n oogenblik op, ten-

hehc'ndige ber,r'eging
.r'orrclen

einde cle stoomtr:,u'n niet te 1a{en rl'achten, rr'ellie
eer ganschc -"'racht nrisr-ornrde gestalten naar de
r.reeselijke statie van Veurne voert

-'\nclercn t'ar:htt<:r'r lcunt'ncl
,rnlrn-:s.eeglijl< :r1s nruurrries hrtn

honclcrr tt: u'orclen.
't Gebeurde, dat cr
clcn en vroe5;erl :
" \\Iaar ben il<? ,

dc:

tegert tlen muut',
lrtrurt lr[, orn \rcr-

()og'cn

\rl

schrik.open-

Iir-r als rletr ht'tr rv:rt tacrr-lst gestel<1 hac1, irrformeercl<:rt ze lc-rlce-etr.

< Zal ik nog mijn ouders ziç'.n? ,'
< l,;r1en \\'e ons haasten. l<incleren... r.lr-rg, laten
\\jr ons hri:rsten ,, riep clokter \ran Llffe'l e'r,clurig

tot ziin belpers. ,,\\/e mogen dc gelr;onrlcn nict
br-ri{en 1aten... l'ret is

cr.slet:ht.

))

gelijk te geven. l<lonli ,claar
clit:ht lrij ecn z\vare ontplof ins, r.r'cll<e de loods
En

a1s or.n hcnr

cl:n.c'rcn, cn de dourpel:rars kernren decrd.'
<

\\'rater-, Dunront, water ! > schrc:cuu't een
tot aan

dol<ter, rvic.{*s arnrcn roocl zijrr van bloc'<l.
clcn ellehoog
l.-ln L)urnont 1111'ngt

h,:lrlrr rvntcr.

uit zijn huis trvee emmcrs

< \\'atte, juffrourr' I bcveelt een :tn<1ere: hecl"
nrecster. u Floort ge r1re. nict, juf ['rourl', ik moct
\\'rrll{- hel)btn: ',
" Er is cr- geen nreer ), antu'oorc.lt juffer Dc
Iirop ontslt.ltl.
u I1r heb er in rlijn huis r, zcgt stil een N;euu'poortenaâr ( cn z:r1 er u dadelijl< brengen. ,
" \\'at steken ze achter 't lcger uit, dat ze ons
;ran :illes c.loen ontbrelien ,, bromt \t-an Uffel.
u Dc apothel<er is vertrol<l<en, maar rvil ik eens
in ziin rvinkel .gaârl zoel<en ? u
u .fa, Dun-ron?, ga er met t\À/ee brankardiers
hcc:n cn breng ons a1les u'at gc kunt. D

*572I)en

23o rvilcle

nren Lonrbarclzijde terug
nemen.
\\ ij wercn reeds,<titt
c. à;l;'à;;j ,:i"à"iiri'Fra.s.lre

\

j11g

iritng(:ji()llcn n.;ts, cl,, tlir.isic
Gr.ussettr. jtn de lro:trlgenrrotcn. hadàcn
cen- grootsc,h
pian : Oosten<1e ri
ct.t cl:ttr clen tegcnstlndt,r
i,, ,f., f,[,r"rf.î.,i",r_ttn'"tt
()ns lr,rofrlkuirrt.
{:.r'.s16.;Ji

ir

re,,,,riir

i,.nl:., il,-:;i',,iJ:,1:i:;i

j,;ii;

'
;ïl iiJi'
" cien toerstarrcl 1,'r ;i',."]ii,:,,,,r
:ran
rie kust oolt
reclclcrr
d

;

7,ttu.

n,rl,r;:.t*en

moesteu nu clen wes naar
Obstcldc

Iiril'rrrcl l:t,r,ri,.r lircr.g mc.t zijrr
lcgcrgror.P lor
t-","i,,r r, izi.jtJt.
r ;."âi",, ï,,|nr,,,
ll:,:l.<.:..
.,.n,i",,
uclllull
cn te rerstcrken. I)e nun,là"...j.,.',,,,n.,r*,,.
tj.
sr:hil<l<ingen: rwcc biitaliorri
van hc1 1..
;.:llI_",],1,.
t;lgcrs nrôcstcn dt_. tlrrincn t,"r.tf
ln'",, rlLrs stclliçg
nelrcn tLrssi"lren cle kust cn
lrut d",-p,'i*i, {)" lirrie
z(,u r,(.ir poririr: l)ezclien
\'o,.) n,.i itfrn ,,,,

.t,.,'|
li:rrrrl,irr-i..1):r:rr ir;rrl ircr .l^
lirric
\
r()r,_
..lt
:lcr.q.rst:ra., nraar- nrocter, ",r,;*r.',f1,*,,,)
"'rr!urr" rf c'Lr
ri:t;rrlijlr l;;rns l;r:l.cr te Sizrggn:r ;;iL:;'ïf.s
.()nzt' 1r{)cpen ruliten i,'t'ilen rranritjrl:re virrr rlt,rr

:.l:1" r ooriril

, { irossrl1i

ir-* ,., Irl.,,riir,,rlr, ,,,,r,.,,.r-._
zr. r.n \(.r.1,,.i<lrlr. rlr.rr rrilsl;,q..
tr",, ,t1.,,,t tiintr 11,
rlir isi. slrrrrl s.rtcrt .,u' ,,r,i,
,Ê'ai'i',#
ri

lJt:ir.rr
\,r.r'r)r't.,,.r!c l)unten 1c gnan
cn clan naar ôostcirclc
11. lllclicn. f),: zee.e
van cle \{;rr,rc l,i'g"

tlttrtl'

I)e Bclgen haclclen bij clezen
tocht vooral tc
q'orstelen nrel het
bombardemeri..' ii;*'S"liio.,
,,n
\\''esten clc. bestooJ<te Jr"r
;;;.; ;;',r" *'nïr.]].. rn,,..
T.orrrlr;rrtlziirlt, zell lrrarrclrlc
als een loor_1s. In tic
t:l.'. z;r r,.n n os- r""1 ini"'.,n"r.,
;.;#"i'i] iu.l"run
l:'.
pir

*, 1)," l;rrrrp, juffrorrn,. l\lcn zi(.t lti(.t
3.crc<!. l,r.crrg,

. tlc lalup.
lor.lt

,,

r.-rou\\-en als nr:innen,.
Ze

Ilrritcn hoort nit'rr.rlc r.gr:tst;rltpclr der tr1;cpcl,
u cllic uit Lonrb:rrdzi.jcl" .,..,.,1."l1",l
,ji,, cn n.r uit_
oi,rtrrrordiHri. horrgerig. en ,ruiiq"nJ op
clc
;*.t1T,. bln(l('r(.n
(tood(.
\.An hel I)riehoelcibo.clr ga,,,,

traànen ni"t"1..,r.,n",_,
irr:sluiferr te vlrrchten of
te lanf iË*o"rrr' .r, ,u
i,r:r'.ndcn zc zic-h eenskla;rs i"--ai'_,i"'t'rt"
\rv \r r'('ri r,,r_
s,'lr.il;l<irrg. van cle, .,orloi.
In een clicr r.erlrliir.c1 la,< ,s rnorgens
cen l<inrl
'i.rÀr'.'-ril
cl<;od, r'r:rsmacht
de sil,chte
,^ten
rlt. onq.e[ul;liigen 'an
tlaar, opcengchoopt. In ccn
an*
rlr.1- l1 11 iq ba tl m-er
rona h.ii _r:1".l..i,"*ri i*"n onr,,
Liete \-roul.. rla! mcn in rlc lrerl;
tl ccrru.elr rcrct'r-rje cn voorirl door Ylaanrs"rl"
l.;r..iï,'.,n,r*."_
,.,J.,n errl 1e{cn s{or111 p11 ,,,t_'1ipUr",,ii.
| lct I"
"r.r laraers en het
lu hatation
rr-ikten ,le hun anng"e\[,szen punten. van htt {}€ 6c_.
I(omntanrliinl
Gilsorr {i-aelrtle ,.,.,.i- ,.'

ru sten.

liintlelijl< clzrait de nacht neer. ))
,,r:.: ircst'lrr-ijfr Ilargueritc Brrrrlu t.en rounts(,1
\;il) :\ tcu\vp()or-1, nil diclr r rr.t.st,lijkcrr 111t,, ()kto_

lrt'r,

't \\-as Ii:rlr,t, zr;o lialnr, <lirl .hct (
lroot_hool"rl,
llvirt'tier
op cen vritag- nrrar clen toestunJ.l,oo.

.1",-t

raaclsheer Huvghebziert, antin,oorclde
:
,r.Lit:rt de st:lcl rcinigcn en cle openingen
o - vullen.
lrt.t ironrbardenreut is gcëindiecl. ,i
Den 21" gingen cl" Èurger.'àus vol hoop
rusten,
rir;rar in rlen nacht harstte cen nieur,ve
beichieting
los,. geweldiger dan ooit te
g"_
raakte in brand, op andere plaatsÀ
".r;,;. ô;'ï;;;
olt'^ouo"AO"
net vuur, rnwoners werden gervond en gedood
ell
tocu namen velen dc vlucht."
Hardnekkigcn bleven nog.
het algemeene bànrbarclement van cle
,,'a jY?. dat
r.lzerlrDre
als dekking diende voor de Duitsche
troepen, welke toen den- Ifzer ovcrstahen
.|e.di
-'r
virte, zooals se gcnreld hebl;en.
Neen, de r.ijancl cleecl ï.)u g-eer) aanval orr
Nieuu-_

lroorl, maar zou

()cl enen.

zijn drul< in het mijden uit-

Een. triestig e stoct

nog

over tleze reginrenten.

Duitsche n:rchtroncle tc Dihsrnuitle,

verliet rlc {.ec.locntcle steclc,
zir-h Inngr dc havengcui,
i-li,'-",i' a".
)ll']",t.t"lnenlg'ecn.
orrr, starcnd cen"n
wijle llaar dcn
ilrl,nr,r.
uulgloed, rvaalin zoovecl geluk wercl verteerd.

J;;, ij ;;,;;.'.;' ;: ;u.

.

il

_ï,

I:i":fl''

1yx5 de hoeve door clqn
"f."
.,.;i"nJr,"rfoàn.i;, ):xll
L)ezc
rr.recledeejine- hleek valsch
L_1'
{tng

O" i.oÀpà*ii"r'o^,f"r_
het toen ze
,j"n
Rnt";Jil;';";, rlc
'onden
l,ot.i-c.rij oprrrltr.'. 'an
Ze l.on.l.n o;;;;'"";;';,^o';:
ren, rnaar eensklaps loste de viiand.
clie ,icl .t;t
r3eho'-rclelr had, zulk een
f,"";r,'-,r.,_],"rrà"ii.""r-

I'rrr:r,dat velen der onzen neervielen
cn de antleren
hresliç'r:aar den clii.!< lcr"ug
tnio.n.
-o".r"n
lralf .pgcn. ,jen :r..,ircl ;;;r";;;''i2
. OrrriJe
clred
t)uilscher o.n inlantert;;";;;i .,f nur,
t.onl_
I'ardziide.
,-Erstand.,laîr
)u"r.d scu.elrlig sevochten. Dc Belgen hielclrrr
ze rvaren te zwal< in
cen onaf.eehroken barrilra,le te .r,or,r_len aantal on.r
lroeoen lionclen oen Irre.c ,1"",.' r,,*."t',;"';"
"n".ir..f,"
;;;;::

jaser.s, rlie .laarctoo,:
, ""
iir,r,i.rj,,"', r.r"_
:].]1"1r'rror.sten
,D" cen
eind ar..hlorrrit Irc.lçl<en
'" '
rvt.rrl <le verbinding nog wrakke,.. "" " ",r'r,lA',,,
gc.'rr._

__

.t /,r

-

hij cle brug naclert, verclubbelt cle l<a; cloor een onbegrijpelijl<e gen:tclc \-an hel
bcrcikt hij zoncler nicuu'e i<rvctsrrur de l'rer^

NzL:rl-nr:rte
nonr.r:rcle

luur,
irt'rg

r-:rr-r cje Pirlingbrug en treedt dc ccrstc
lilnrcr Ïrinnen, r""'e1l<e lcgerr cle l<ogels beschtrt is.
u l)oe cle cieur toe I > huilen in lioor clc branliar-

: .z-1,

')r'21:
./.'..'.

--22

it'rs.
u \Iunitie loor het !)" r,, s1:lrlt.1t pijnJijlt clr: st.rl(laat. ( Ze hebben gincler niets nteer. ,
ISij deze rvoordcn nr:rl<en cler p-c11'()n,1.n lcrsr'hrihtcr gebâren. Lien nran, u,icns rcchte rhanrl

t1

lcrbrijzçld is, betrrst r)1et zijn Iinlierhand zijn

prr-

1roontrsCh.

()p verzoeli van cen solcliutt r,erlilirart cen off it'it'r r,:ln de achterh<;ede, riat cc.n.i<:risson ntet mu.
iritie azrr"r cle Ieperstraat gereerl staat, onr bij clt:
cr'rs1c 1<a1mte te vcrtrcl<1<cn.

Zij u.erd voor

cle derde nxull besyt;urnen.

In

ze verschrikliclijkc vl:r:rg l<an gecn enl<ele
nrilr) (l\ (.r de brug.

clc-

voer-

u (iecl' rrrij patroncn, il< ga zc ltrcngen I sta'
rnelt cle geu,onde vzrn het 9".
'schudt
lla;rr roncl henr
men het hoofd ;' nooit

is 't

vLrur- ;uoo ircvig gen'ccst ; valt a.'ilt de zes brugr'n 1()t l,onrbardzijcle is het :rls et:n clreef r';rn
lit'lrt . Ilc.n nrot:t r:r'el u'achtén.
\\'at:hît'n I Intusschentijd n'orclt cie tocstanrl

l.i

in<ls l;ij Lombardzijde steeds nrtr:lr ernstieer.
Ilr-t lij:rnclelijli vrrur r ernrintlerl rriel. Iederc rrran

g

lrezit'nôg slechts tr,vce of drie pal.ronc,,n ; clc banclen
tlcr nrlt:hinegc\\'er('ir, u'cll<t, zoo l<rachtcladig den

/,/

rvt.g'r'ues'rlt.rr, zijn rritgeput.
\\'eter-rde dat de. l<lanli van een flinke stenr een

/

N,

panieli h:rn ltez'weren, uranclt:lt majoor I-orent
lrchter cle manschappen, roepende boven het on-

l.

4

/'>:1

laclooftijl{ gcrucht :
u \ierroer u niet ! \'erroer u niet ! :r
Iienskiaps spant deze uitmuntende olficier hef
oor; hij verneellt het getrappel vzrn troepen.
't Is cle kompagnie l.,epage, tn.eede bataljon,
rlie vcrsterking brengt.
u Bravo ! Hebben u\&- mannen patroneu ? D
u Honderd tr,r'intig ! r

rt

4,

\
Hc'1 liratstc' :rl'st:heicl.

" Flinli zoo I \-erdeel er van. in de rangen der
S'r's{'h()l ('n-\\'trrdt .',
Bijna op 't zelfde oogenblil< ratelt er iets in het
cluister. 't Is de l<aisson. FIo, <le dappere brigaonzen, opdult er met rt:gelnratige trrssèhenpoozen

De vijancl had dus een deel clcr duinen in zijn
nrncht.Dan l<eercle hij zich to1 cle plaats zelf. Lon'r.
bardzijde \\:as ver\:olg'ens het tooneel van een
r'r,orsteling lnan tegen man.
'['usschen het geschut tloor' l<lonlien t'oestc
lireten, vloeken, rrerlvenschingen. Gewcinden 1<ropen tl:eg', stervenden.lterclen vertrappeld, dooden
stâpelden zich op.
u Na een soldaat verbonden te hebben, die zich
als cen leeurv ger,veerd heelt en tvien een i<ogel,
\\-ang' en neus doorboortle, zenclt luitenitnt Yzur
I'arijs hem naar de hulppost der Palingbrug.

Ilajoor Lorent (van III-9) wandelt
tig r2p clen weg \ian Nieuwpoort.

zenurvat-'h-

u Gaat g'e na:rr I'alingbrug, solclaatl' Nllen moet

ons r.olstrèkt munitie sturen. \\rij hebben niet-q
nrcer. A1s rve binnen eer-r lralf uLlr g'een piltronell
l<rijgen, breel<t zrlles. u
,, ( ior:rl, nlrjoor. ',
L)e gcu'onde strotrrpelt tioor de graclrt, die voi
rkroclen cn bloctlerrcle, llrtr i1:eude geclaânten

1ig-t.

tlier.

I{ij springt r.erlreugd naast den rnajoor. Zijn
rlantel is door kogels cloorzeefd, hij heeft twee
ltaarden verloren, l'looi{ hflâst in cle iucht, ntaar
hij is hier..
Iin gelukkig' \\.eer patronen te hebben, ten
prooi aan zenuwachtige overspanninfl,die tijdelijl<
cle r-reeselijke uitputting beheerscht, schieten de
r"Irnnnen zondel: onderbreking tot half zes ; dan
antr,r'oordt men van de andere zijde niet nteer;
nten hoort het overschot cler aan'r'alsbataljons in
câ1op het dorp verlaten. ' (1)
. De nieur'r'e dag lichtte over een

afgrijselijk too-

neel: gelr.onden... en lroopen lijken.
Burgers kruipen uit cle l<elders, verlaten hun

\voonplâats,' dornpelen vercln'aasd heen, lrun rveg

l) NL Ilaulu"

,,

I,,:L

B:rtaille cle l'Yser. ,
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In koltcn tijd

.

ùe slag

ùKTuiiltt

t9t.l"

rv:rs nu een lrorrt ontslaan.

azrn tle Nlarne had

het evcnrvicht

Lus-

schen bcrde p:rrtrjcrr herstcld.'i ocn br:rk ecn ciërclc

tqupcrk

rrir.lr

n cien oorlog. \t eer iiooptcn clc

iJultschers ecl omslngelingsbeuegirrg uit tc t,oeren. Ècrst t-rçroetclcu ze het bij \-ercLun. licn erauiatlcncic lttass:r trocpclt lfl,viLm uit r\Ietz, bczeltc
eenige hoogtcn,ciocit botstc op :Ll tc harclncliliigcrr
tegerùstand voor het lorL '-[ royou en' weeli r,veer.
. .lrenige ciagcn i:rter sclrecn clc vij;rnci ruccr trijv;il te zullcn bchiLicn. liij gebruilite nu vicr legcrkorpsen, stelclc ze ontler gencrazrl von Streuttz crr

iict zc stcuncn cioor zliLztr bclegeringsgeschu[.
Het fort UzLmp dcr Itonrains r,verd op 26 leptcm."
ber genomen. I)e l)uitschers troi<lien bij Sint+\Iihiel cle ù[a-:rs over en drongen tot in cle va11ei cler

Weg van Ghelirvelt op Becclaere.

Aire, LIerar toen was het n-ret dc zege ook ged:ran.
De l,-ranschen r,vierpen cle Duitschers op cle rivicr

long, Aoo,i.n en gclilvetsten, over ineengervarrcldc telcgr:rafclraden, or-nver gcstuilite pztzoekencl

1r'rug.

De r,ij:rnd zou clan op de andcrc fi:rnli, in het
\\resten, trachten zijn.doel te ltereiken. Alle vcrsche troepen uit Duitschland cn dezc rvellic lrij
van het front wegncnren [i()n, voor:r1 bij Nancl cn
irt lilzas, mocsten naar tlcn rcchtervieugel.'l)och
telliens vonden zc een r.:rstberaclen en klockt:
nutchl r t'rcledigers.
't \\:as de lveclren naar cle zee. En thans licp
dè linie van Pont à Nlousson I over Verclun ,Suippes, Reims, Laon, Soissons, L-:l lière, Corupiègnc, Chirurr,v-, l'eronne, Albert, Rztpetume, Arras,

Ien en andere hrn<lemissen.

I)e Franschen bczetten

darn het

tlurp, tuet ltet

'roll 0p irun offensiel.
Maar aile optiilisme moest hicr vool de rverkelijhheid bezwijken. 't Ging als te Nieuwpoort,
tocn er gerneld lverd u l{einig cle stretten, het bon-rbzrrdcmerrt is geêinciigd D, ma:[r in detr rtztcht cert

lrcschiuting volgde, itls tlooiI lc roLett.
lnplaats dat de l ranschen er in sli'ragden uit
I.ombardzijde in de richting \\'estencle op te rukkcn, rnoesten le wcldra hct clorp opgevcu ctr tlc
linie terug b{cngen tot voor i\-ieurvpoort.
Westende, NIirldelkerke, Nlariakcrl<e, Oosteude zouden vier jaar in cle macht v:rn dcn vijand
blijven, die er echtei evennrin in slag'en zou,
Nieuu'poort, dat hij loo begeerde en waarvoor irij
tr()g stroonerr bioed ollcrde, le vero\ercn.
Zoo hebben ll'e de gebeurtenissen beschTt:r'ctr
over de gansche lJzerlinie tot 25 Oktober.
I)e toestand scheen hopeloos. Zeker, ook de
I)uitschers rvaren uitgeput. Zii hadden cen gervelclige l<rachtsinspanning ontrvikkeld en lztgen
als hijgend van vermoeienis in c1e zoo duur gekochte stellingen. Nlaar de vijand hael menschenmateriaal, kon de afgestreden troepen cloor versche vervangen en trren moest dus een nieul'c
reeks bestormingen verlvachten.
Meerdére hulp voor de onzen bleef uit' Men had
alle beschikbâre reserven rroodig van de Leie tot

de Zee.

In dien uitersten nood zou ons

hoofdkr'vartier

een nieuw weermiddel toepassen, een faatsfe : het

water

!

Men verkeerde hier immers in de lage landen bij

in het gewest van vlieten, slooten err dijha<t in den loop der tijden zoo dikwijls
clen vloed ter hulp geroepen als een' machtigen
bondgenoot en zou zulks ook thans doen' Eer we
dit uitvoerig verhalen, moeten we voor den goed,e zee,

ken. Meri

den samenhang der gebeurtenissen eerst even een
blik slaan op de gansche linie, zooals deze intusschen ontstzran was van Elzas tot Nieu'lvpoort.

lhrrai, Lens, Ii.ijse1, Arnrcntii:rt:s,
I.^pcren,

\
.
'

Nteesscri,

langs cie Iepcrlee crr clen lJzer . nuitr

ier.nvpoorL.
En vier jazrr-

lang bleef ze rlagen()eg' alclus liggen. Enkele punten vàn die linie dienen \\ie evcrr
zran te stippen, daar ze voortclurer-rd in orrze vcrclert: iteschrijving zullen voorliomen.
\''erclur-r latcn n'c voor.loopig onvcrle't. Wat claar
thans gebcurtlcr, verzinkt in hct nict bij de latere

leitelr.

\\'e hebben in het 1u deel reerls gezierr, hoe

.

Itcir-ns na dcn slerg cler Marne d_oor de l)uitschers
vcrl:rten rvercl. Hevig'e gevechten ontwihkelclen
zir:h nabij de stad. Hoeven;molens, hoogten \À,'crdcn hardnckkiger verdedigci dan vestingen. Beide
partijen leden er zrvare verliezcr,, maat Reims
blcef aan cle bondgenooten.
\/2r { September 1914 tot 5 Olitober l!l$ hielcl
de vijand de stad onder zijn batterijen.
Den 17" September braken er cle eerste branrleu
uit : tai van inr,voners k'"vzrmen ontler de beschieling orn oI werden gewond.
l)e vijand had tijclens de bezettin$ de beroenrcle
l:athedraal ingericht a1s laz.aret. Orn het g'ebolr$,

voor g'ranzrten te vrij'ivaren. legden de Frzrnst--lren
er ?0 tot 8û g'ewonden in, heschen op elken toreu

de Roode Kruisvlag en meldden dit a:rn rle l)uitschers. Wat hielp het !
Den 18" lr'erd de kerk getroffen cloor gr?rnatc:n
vatl i10, w'elke ramen uit de 13" en 14" eeulv \rer:
brijzelclen en nog arrclere schacle zianriclrt.ten. De
sous-prefecture lverd toen bijna geheel vernield'
Den 19o gaat het er nog erger toe: het stadhuis,

-575itoopen cn ncn zag zellè vrouwen door helnlen

Itet nruseum, de anri:ulancen, wâaronder die varr
het nreisjes-lycée, krijgen tretlers en ook de zuidzijde der kertheclra:rl rverd geraakt. 1'egen cien

besChermd de urarcn rond brengerl.
. En NI. IJramas zorgd.e ér ze-tts voor

dat de in-

\\roncrs ]run blad kregen: u L'Eclaireur de l'lrstr.
zoo paste lteinis zich aan de nieulve toestandell
iriln,
Een volgend punt is Lao.n, ook bekend onr zijn

in het midden
der stad. Um vier uur bracht ecn projelitiel het
vuur a:rn cie stellingen rond den noord-rvestelij:
ken toren ; die sedert 1913 hersteld lverd. De
v1:lnmen iiepen naar het dak over en verspreidden den brand tot in het stroo, wâarop cle Duit.
nridclirg regencle het branclbommen

-nvonderschoorle kathedrazrl. l)e ongeluirkige stad
werd reecls op 2 September 1914 Lrezei eu moest
hei zu'are juk tot het einde drzrgen.

sclre gewonden lzrgen, I{edders snelclen t-oe; toch
liivamen een twaalftal gehwetster\ orn. Aan \\rre
de schuld van dit dramai' r\len had den vijand ver-

Niet ver van daar, te Soissons, woedde de'slag.
Laon ligt op een berg, \ al hier vertrokken durzenden solctaten na:rr de viaktc, walLr'ze girrgcrr
strijclen en sterien. Of ze keercien terug, gern'oncl,
verrninkt. Velen bezweken in de hospttalen dcr

u'ittigcl. De l<athedraal r,vas een ambulance.
Het vuur tastte het aiLrts-bisschoppelijk paieis
:rzrtt, waaruit men cic kostbare verzamelng oucihedcn niet meer bergen kon. I)e protestantsche
l<erh, het Bureel voor het nleten van weefsels en
cle kazerne Colbcrt stonden op.den boulevard de
l'Est in lichte laaie. N{eer dan l{ hektaren ge-

: t acl.

in de nerbijheid liggen i ,affaux., Chemin-desi)ames, Chavignon, namen die dikwijls terug zullcrr keeren.
Laon werd ook een rustpunt voor dp Duitsche=.troepen en hun officieren.Deze laatste gingen dan
op de jzicht in het lvoud vein Nlarchais en de gehate o\rerste der politie, I]inocot, stelde dan jongc
meisjes irzur om het wild voor de heeren op te rapen. Dilcwijis begal de keizer zich naar deze stad;
àan werden strànge maatregelen genomen' NIenigeen, die zich op dien d:rg voor zljn raan durfde

bouwen brandclen reeds.
I)en !Q" lagen de Place l{o1'ale en de rue Colberr
geheel in puin. I:n zoo ging het maar voort.
De bevolking rveek aanvankelijk narar de zuidrvestelijke tvijkerr, ciie toen vrij bleven ; m.iar toen
ook daar de granaten insl.oegen, verliet een g'root
deel der burgerij de gedoemde stad. Op ] November telde men onder de bevolking reeds 282 dooden.

vertoonen, werd aangehouden en zelfs naar

Mzrar in 191,5 verbleven toch nog 2;.(XIl inuoners binnen l{eims. De kelclers werden het gewone
verblijf. NIen nraalite onderkamers en voorzag
lrrtcr zelfs cle kinderen r'an gasnrasl<ers.

Duitschlancl gestuurd,
Ook cen volgendc piaats La F-ère,was een Duitsche garnizoenpiazrts. .Er verbleven,doorloopend

De maire,

D' Langlet,

4000 soldaten. 't Was hier dat Wilhelm lI eens
de nranschappen toesprak en uitriep:
< Al moesten 'uve de iaatste patroon verschieten
cn cle laatste reserven in den strijd zenden, toch
gaan we naar Parijs. D

zat onder den grond de

vergaderingen \':in den n'runicipalert reLad voor en
toonde zooveel energie, clzrt de regeerir-rg ht:n-r
reecls in November 1914 hct kruis van het eereiegioen schonk. De postboclen brachten regeima.tig cle brieven rond, tot in 't voorjaar van 191? de

La Fère rroest de verdrukking verduren vau :rf
31 Augûstus 1914, maar van de 320O inwoners
" waren er slechts 800 gebleven.
Alle scholen- dienden tot ambulance. De 'L<azerrren r,r,'erden hersteld, Dadelijk bezaaiden de Duitschers de velden ir-r dern on.rtrek. En oneindig veel
lvercl er geplunder<I en naar Duitscl.rland gesauurd.
Chauny, dat 15 kilometer ten Noorden van
Noyon 1igt, was de zetel van een legerstaf en herbergcie steeds minstens drie generaâls.
In vier maanden tijd verpleegde men er 30.000
.geu'or.rden.. En de hospitalen namen alleen die patiënten op, welke niet in staat waren naar België
oi Duitschland gevoerd te worden.
Landstorrh legde in de omgeving allerlei verdo-.
digingsrverken aan.
Gedurig trokken er troepen door."
Den 14" September tr914 was Peronne, dat we
in het lu.deel reeds beschreven, van zijn eerste be.
zetting bevrijd.

gansche stad ontruimd werd.
FIc:t parket en de politierechtbank installeerden
zicli in cie kelders van het gerechtshof.
l)e :rarts-bisschop, N{onSeigneur Luç:orr bsyoil6J
zich in Oktober 191.1 te Ronre voor hct concilie,
nraar toen dit geôindigcl was, keercle hij naar
R.eims terug.

M. Sains:rulicu, architel<t der l<atherlraal, bleef
op zijn post, liet de kunstschatten 'ivegnemen en
l.]am na elke.beschieting der l<er[ clc noodige
maatregelen om verdere instorting te voorkomen
of reeds schade te herstellen.
De sapeurs-pompiers waagden voortdurend
hun leven om de branden te blusschen.
De scholen rvaren gesloten en de kinderen 1iepen op straat. 'Ze liepen daar groot gevaar, niet.
alleen rechtstreeks door de beschieting, maar ook
door het opzoekep van grauaatkoppen en ander
tuig. Men besloot de klassen weer te.opellen...na'
tuurlijk onder den grond en den ?" December 1914
werd er voor het eerst ondeiwijs verstrekt, en rvel
in den wijnÈelder der firma Pommery, boulevard

Henri-Vasnier.

't Was de

school'u Maunory >,
die slechts op 1200 meter van de vijandeiijke linies lag. Andere moesten dan nog geopend worden en z-oo toonden ook onderwijzers en onderwijzeressen groote toe'ivijding midden in de gebombardeerde stad.

Winkels boden gelegenheid allerlei waren te

.,

I

,

Maar van af 19 September scheen de toestand
der Franschen weinig geruststellend. De jongelingen der lichtilg 1915 en de weerbare mànnen
..an 35 tot 45 ia;r moesten de stad verlaten en
zich naar Amiens begeven.

Patroeljes botsten

bij {iliers, Carbonel, Saint-

Christ, Barleux op elkaar.
Den 23" werd er hardnelikig ge'r'ochten bij
Cartigny en Bussu,
En den 24t trok reeds een Duitsche batterij door
de stad. Weldra volgden troepen, even talqijk als

Il,uitslh,.' nr.rlir():icir c1; rLitliijl<

lrij clen ccrsten invrrl. FIlt rt'oorri \\'ii:i 2i::n
l<an

r, !r
ri'rerilirrl: illiiilrelt \ç( {'{! i,;,i.ttiinl'eir
Onrlijst c-loor soltiitlcn tft.riil<t'u clr' cl;'ot viq,
:it()('trn i:rngs 13l'ipaunre ,rÈ .l'rironn(' n:lzrr ( anrbr:ri

r o: rr1.

L'c Diritscheri r:ist:irttrr-r r('n or;r1r,.gssr'lr:r11ing
\':ilr r{).(}0{) frânk.
Der-r 1;'' (Jktober nr(-.estcn alic jongelingen (rn
luaunen vzin i(i tot ;j(i jaar zich rr:r:rr rlt' nltili,:

en lzrngs )icslc, Hirnr ol' No_r'on nairr Strint-Qurntin.
Iin niet allet'ri nr:rnni'n, dor:h o()1i vl-()u\\'r'n llrocsi(:n v?in riit ong<'lu1<1<ig' Sr)nrnre.gcbiccl hceng:rzut.
I)en 1o ()ktobcr s't:rclcr-t alrlus dc rr()Ll\\:en van
L)villers-La Iloisellc c'n ,\lanrctz bij Albert, van
lj strées-i)en ie('olrrL b i j (' hauln cs l'eggevoerd, zor-r der clztt nrert htr.t geu':r.,rrschuu'cl h:td. I)c rirnrltzaligen mochten zelfs niet wât linnoll ilrerneurcn
Ze n'roésten tu'intig' kilonreter vcr tot {rt:ronnc te.
voet gââl . lir n'nren ouden bij en gcl)rel<kigcrr,
s'r'11<e nrt'n irr ltindenvag-er-rtjes,,'oorlduu'de.
\cen, rricl iilirt'n rorrti -\nt.n-erpcn oI in hct

lrcs'crven.'l-iêr-r nrirruien na hct zipl-rel, clronectr
sold:r'.r:n t'n g'cnciarnrcn ile huizcn binnen.

()unrogclijir ric vt'rsirigenhtitl t'rr hrt geu,t:cri
rlt'r r-rout'en tt' best'hrijven. I)t soltliitcn voer<lerr
luiler nrerntten azrn, u'cllie zer in de t'<,rningen :r:rttlrol'1'en oI in dc strztzrt .ontnroetten, en kridden ze
n:rar het staclhuis. D:rar zetelrle een bureel.
l)e nr:Lnnen nroesten revue passet)ren. De r-r.rairr:
vcrclecligcle hun belilngen cn sla:rgclt: er in nrenig,'t'n l, rs t r spreltcrt.
Allen, die et'n opcnbarr-'n dicust r.c'rvulclen, u't'r-

I.lzergebiecl cn het I rpersc'lrc ;::rg' l-lten

Zij, die ( genornen D \\r:trent zooali nren zegdq,
nrochten niet naar huis terug l<eeren, drich m<;csten naar de l<azernr:. Zij zaudert's anclcrt'nciaag's
naar Duitschlancl t'orclen gevoerd.
\rog altijcl lroorde nren het geschut. De I)uit.si:hcrs nanren a1les,. rooicler-r cle zrardappelen,
clor-.chten het e'raan,rvaarvan ze een cleel naar hun
1ancl stuurcien, en ledigden dc rvinkels om hun

r

ijen.

Nog

altijd hoopte men dat de liranst'hen I'e:

ronne opnieurv zouclen l:ezetten.

Den Iôn Ol<tober. l.t,:rs cle ver*'achtin€a gespann

en,

De I)uitschers haaiden hulr r'lag van hct staclhuis in. Het nieus's vloog van m<..rncl tot :-nohd.
VIen lettr: op ?rlles. De l<onvooien schenen zich
naar de Faubourg de Bret:rgne te richten : dat
u-as de goede richting.
Een koortsachtige nacht I Iin 's morgens \À/ree-.de teieurstelling. Breeder en uitdagenc.ler dan ,roit
n,apperden cle l)uitsche kleuren ;tan de mairie.

't \\,'as een eenvoudige verandering van kommancl:rntur 'geweest. \'on Rzrnke vertrol< en levcrdc
htt gczag over aan l<olonel von Krupka
\ran al clen 1" Olitober werden ook uit de oruge-

cleze

gt^n <iectl.

irocpelr te vdeden.

$'oningen vertrokken aiclus. Uit het slachthuis
roofde men 30.00t) liuiden voor cie I)uitst:he looie-

in

tr:rgist'he Olit()ilerm?rantl tricstigc optochten. t-it9'eput vzLn rrermoeit'nis, zs'ak vzrn lronger, berciliten die \irouwen Peronne, u'a:rr rlc Duilschers hen
in cen onbemcul;elcl huis opsloten. L.lr t,as claar
qt'e.rr 'stot--l, gt'er bani<, geen pijltje stroo, lleen
lit:hl onr cierr nachl cloor te br:cngen. llen behandelcle geen dicren zooals men het dezen bzurneliir-

rlt'n vrijgesteld.

naar: Duitschland. Ook tle rneubels v?rn een aantal

Oor;tt'n11c.

', irtQ'

lrr'.

oir.

In c1e dorpen wâs cr l{ecn cleugclelijl< pa:rrcl
rreer. De vijand stuurde zooveel hij maar kon

ir'1 ciuirr bii

.

llen Lil" Ol<tober zag' nren cie mzrnnen van Curlu. met hnn pzrstoor'aern het hoofrl, de snrartelijke
l.':ran cler deportatic opgr.rn. In ht't clorp bleveo
slt:chts i<inderen, \rrou\\,en en Duitsche solclaten
ovcr. \'icr ciagen later volgden de mannen van
ilan-\tonacu ; cle r,roulr'cn dezer plaats noesten

noff 1\\'ce dagr'n $'achten on) te verl.rel<lien, cn zaro
rukte nren de huisgezinnt:n uit elkaar.
'l'e Perurne stierven i:i88 cler rlerbannenen van
'cllenc'le, in trvee mzrzrnden tijd.

u In rle stacl zict nren slec--hts grijs:rards, gel;rekkigeri,. kreupelen, groepen oude boeren rîet ver\\,:rrclen baarcl, iravelooze \-rouwen eh 1<inderen,
clic uit beclelen ga:In.,, zt>o schreef .de :r:rrtspricster
t-;rn Perr,ttne.

\\'al ellr'rrdt' t>r'errll De l<erli van Razentin
'ç'as ambulance. l)e pzisloor, een grijsiLzircl van B0
\aar, zag hoe cle soldaten de r:ene banl< r-ra cle anrlere namen, aan stukken zaagden en verbr:rndden. De kon'rr-nunieta{el, nog nret lrct l'it kleed be.
dekt, onderging hetzelfde lot.
f)en 16o O1g'oher moesten de tn'ee hor-rderd lre\roners voor .den liommandant verschijnen er-r
daar sf aan wacÉten. \Âr"aarom ? Ze begrepen het

