H. I,I. DE RONTITôÎ-|i.
(Met bizorrdefe toestenrurirrg varr IJ. l,lajesteit or'ergedru'kt)
De vijantl besciriet <iezc htteve en ook de liji,

rlere, waâr ttoepen gekatrtoitheercl zijn en kânonnen staân. Zijn vuur spaait geen ïoet van het tet

reirr en is allcrherigst op alle i\cgen rvelke n:rru
het dorp lcidt:n err door de onzen gebruikt nrileten
rvorden.

N'3t.

i )e 1.'r:iii st:lic a rti il erie rlâa ieiiiegen bornbardcert
l(.tnder oplrtrutletl lt:rrnsliapclle. i\Ien kan zich dns
loor'stelleri hoc irtf gchcelc Servest l:rs.1 te schuel-

tlerr ondel dirt grulvclijl< oor'1r;gs!<orrt:ert. \{a:rr het
is slechts een inleicling.

't Is nog

nacht, als de aanvallers ogirukken (;30
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Oktober). Een bataljon varl het 14" onder Waslet,
zoo geteisteçd bi1 Sint-joris eo een van het 6'
onder Galhausen, irekken over <ie Koolhofvaart.
Welk een tooneel aan de brug ! 't Is of rjiemand
levend door dien vuurpoel zal kunnen geraken.
Zi1, die het 'lvagen, storten kermend of huilend
neer. I)e mannen aarzelen, hun oversten moedigen

al

hen aan.

Vooruit dan toch, met sprongen, over dooden
eri gewonden, \,vânt de reeds geringe macht slinkt

zichtbaar, vooruit naar de overzijdc, op naar
l{amskapelle, dat kost rvat kost veroveftl rnoet
u.orden.

Maar, nog erger

'is

het nu. l)e kogels

der

rnachinegeweren zoemen over de naakte vlakte.
Koeién en paarden rennen roncl, als dol van

rrl clat geweld, of loEiend en hinnlkken van
smart, ais een kogel of granaatscherf het lijf openscheurt.

I)e soldaten'kruipen door de grachten, rvelke
cenige beschutting bieden, rnaar zoo weinig in dit
hopeloos effen land, waar niets de moorddadige

projektielen stuit.

'

l'och vooruit.

. lle

Franschen steunen ons, de Senegaleezen
gaan voor ! D roepen cle officieren.
I)e Belgen zullen Ramskapelle van 't Noorcien
trachten te naderen.

0, welk een ongelijke strijd lveer ! Eerst die
eeulvige minderberd, maar dan ook de afmatting,
waarvoor maar g'cen heelmiddel in een flinkè rusr
kornen kan; en de honger, die in de ingelvanden
knaagt.

lle uniforrrren zijn lompen geworden, beslijkr,
gescheurd. Veel soidaten dragen klompen, nu de
schoenen van de voeten gevallen zrjn en sommigen
strompeien zelfs blootvoets of met doeken rond het
gewonde vleesch.
Zoo moet men oprukken lel{en den vijand, dic
rust heelt g'enoten en krachtig voedsel, en weet,
<Iat zijn geschut de meerdere is en er versche scharen gereed staan om hem te steunen,
,

Het

3u en 1u

bataljon van ons ff" volgden ook.

'L'usschen hen en andere troepen staan de jagers

çan Grossetti.
De Franschen krijgen het Zuiden tot doei.

Van Jockveld stormen ook Algerijnen aaû en
van 't Groot Noordhof, een boerderij rvat Zuidelijl<er, aehter den weg Ramskapelle-Pen'ijse naderen Zouaven.
A1 die detachementen rnoeten over de vlakte van
den dood, om de hun aanfîewezen punten te bezetterr, r'rrn waar ze dan Ramskapelle aartvallen zullen.

Het order r.an Grossetti is kort, maar duidelijk :
u Ramskapelle moet tot elken prijs dezen nacht
trernomeu rvorden,

,

N'leer <i:rn acht uur heeft men noodig gehad om
tot hier te geraken en reeds zijn de verliezen zeer

zwaar.
"f)oor cle grachten, over het gras glijden bloedige
gedaanten nailr de hulpposten op de boerderijen.
Lrekolctnei van het 16u Fransche jagers bestuurt
de beweging van op 't Jockveld.
I)e korte clag neigt spoedig ten einde. In deze
rnatrnd hullen de nevelen al vroeg d;t lage land in

hun'sluiei. En dien stond wachten de aanvallers.
.,t'

't Is voor'velen een verbeiden van den dood.
\\'at moet er in menig harte orngaan ? 't Leven

lokt zoo sterk. En daar zijn de geliefden ergens in
het bezette iand, de hopende, biddende moeder, de
vader die zijn leed verkrop$ en maar eens weeot,
als niemancl het ziet, of de ohgeruste vrouw, welke
toch cle kinderkens benroedigt en hun telkens her.
lraalt, dat vader spgedig terugkeeren zal.
llven bedaart hed Duitsche geweld te ltamska-

pelle. En daar schalien bij ons de hoorns.
Iien rilling vaart door de mannen. Hoor, dat

sein !
,, '['en azLnval!

,

Ën aldere klaroenen anlwor.lrden.
De Algerijnen vertrekken het eerst. Woest

is

hun marsch. Ze springen over grachten en afsluitingen. \À/oest kiotst hun het bloed door het veer-

krachtige lijf.

\relen hadden het kromme mes in den mond, De
oogen zijn als met bloed doorloopen, de tanden
grijnzen in den wreedea mond.
Wee den l)uitscher, die ze op hun rveg zullen
ontmoeten !
Als een golf rollen de rijen voorwaarts, en daar
.slzran ze
als een branding op den weg naar Pervijse, de eerste linie van den vijand. Vlreeselijk
1<linkt hun krijgsgeschreeurv. En als de I)uitschers

dat hooren, bonst hun harte van schrik, en in

een paniek slaan veien op de vlucht.
Officieren tieren en bevelen, dreigen en vloeken
en rveerhouden een g'roep, die echter onmiddellijk
aang'eg'repen vuordt.

l'Ien vecht een wijle, rnaar dadeiijk is het pleit
beslist. Geen enkel geroep n Kamarad, kamarad ,,

wordt aanhoord.
De Algerijnen g'eveo geen klvartier. Een snede
met hun mes oT een stoot met de bajonet is het
eenige antwoord.
Volgens de bevelen van den l.'ranscherr kolonel
geschiedt de aanval aidus Zuidwaarts;
De Afrikanen stoppen schier niet. Vooruit, rnerr
heeft hun de richting gewezen, altijd rechtuit, rLaar
den spoordijk. En degolf rolt verder... tot daar,
een vliet den weg verspert, het Rarûskapelleleed
Er is een nauwe brug en de schare vloeit er samen,
op dat eng punt, waar de doorgang is.
Aan de overzijde zijn Duitsche mitrailleurs en
dreigen ook geweren.
\Ârelk een gemakkelijk doelwit nu er welk eetr

rijke buit.

De kogels slaan in de dichte massa; de Algerilnen vallen bij hoopen. Tegen dezen aanval baat
hun élan niet; weerloos staan ze voor de vaart en
bloedige lijkenstapels hoopen zich op. Boven het
machinegeweergeklapper klinkt een gerveldig ge^
huil.
Overlevenden deinzen terug en stuiten op den
lveg op mannen var ons 6u en Fransche jagers,
voor wie ze deî weghebben gebaand.Er ontstaat
een oogenblÏk verwarring. Men schiet en schiet,
maar zal men geen vrienden treffen ? De oversten
rvachten op ordcrs.

I)aar Noordelijker, wat gebeurt daar? Rukt het
13u

met het het overige van het 6' ook op?

N{en weet het niet en moet het toch weten voor

rill tusschen steigeleridc pazrciell cn kaissous ert !vâgerrs welke in de verwarring op.elkaar botsen.
Achterhoeden rnoeten dien aftocht deklien. Nu
rvordt het een verschrikkelijk schouwspel.
r ;\an tlen spo<>r<Janr liggen slet:lrts lrlken r, lezcn we in u 'l,.;-t .ijat.aitte rie 1 \ ser ) 1'an i\i. Baulu.
< LJe twee D'uitscl-re regirnenten, tiie den c.iaur
l;ez-et hielclen,ziju gegrepen tusscnen het vuur en

het water en trekken haastig terug.
Reeds opeubaart zich cle overstrooùiltg iu

een

ruetaalachtlgen weersctliju o\:€,r cie weide; de klei
is geheel vocntig cll d(, loopgrâven stââr1 vol \,vater,
Eindeiijk begrijpcnci lvelk een clernou hen bi3
tle vqeten grijperr zal, rogpt cle r,'ijarrcl verscllri[{t
eu rvo'edenci ztjrr vo,etvoik telug, zwe"ept de paartlen van zijrr batterijen, rtllit zrln teleloondrade,rr
ai, rnaakt zlju voetbrllggeu los, l;laast c{e brug

Ruiterij,aan den fJzer.
<1en g'oeden sarirenh.arrg en het verband dol beweglng.
De troepen van lVilslet eu Galtiausen verlçeeLerr

iu dczelfde ùnzekerheid. Ool< zij l','achten op beve*
len, tot het niiddel of de schouders in 't water. ;n
dezen gu.en avond, den nar':ht rveldra.
Zij zijn gereed vooruit te springen, n,ant llalr
legenove. hen is de vija:rd verschanst.
Zoa votdt het eensklaps stil, tiaal ciiL. st.ilte is
:rngstwekkend. E1k geluicl r-,'ekt zenurvstorend.

rvant't kan er eer) van derr vijand zijl, die een ver-

rassing u,aagt.
Zoo gaan de uren van den sorrrberen nar:ht voorbij. I'Iaar clie stilte beinr'loctlt ook clen vi jan<1 . De
eerste paniek is niet zon<ler gevolgen geirlcverr.
I)e Duitschers nreenen, dat tle onzen gewel{lige

versterking olll-\rang'en heblrr:rr en rooral van

(lt:

get rre:rde koLrninle trocpeti.
Zij ook denken aan een verrassing err hrrn bevei
lrebber gebiedtr eèn Ierugtocht.

De beruchte molen en de huizen er bij u,orderr

r,erlaten en stil u'ijl<en de mannen eveneeus uit tle
Itropgrrrven. Zoo gaat de nacht voorbij. Het begint
te schemerelr.I)'e otrzerr wcteir llll hun u'etlerkceri
ge stellirrgen en de aanval zal voortgezet worden.
Belgen en Franschen springen uit hul g;rat-:htcrr
en loopgtaveû ; er is geen verzet en zoûder strij(l
rukt men het do'rp biunen. Dan wordt er uit som

mige woningerr gevuurd. Hier en daar zijn nog'
posten, die misschien verg'eten zijn of anders tol
taak kregen zich op te offeren.
En het is rvaarlijk een opofferen, want de Algerijnen maken weer kort spel, beuken de deuren in,
dringen binnen en irr de kamer heeft een korte

strijd plaats.
De onzen rukkert verder'; ze moeteti den spoor-

dam bezetten.
De Duitschers worclerr thaus den nieuwerr bondgenoot g"ewaar : het water. De vlieten vloeieu ovet',
de weiden worden drassig en de vijand krijgt nog
meer ang'st. Hij hee{t het gevoel dat hem een strik
gespanncn wordl.
Achteniit dus, en haastig, en rnannen drummen

gen van cl:rr Beverclijk op, en verlaat in er:l<elc
uren die eenige kilometers rroerassen, welke hij
sedeft den 22u, met zooveel inspanning in bloect
eu honger, wanorde q1 n anhoop, r.liet na vliet,
voor na voor, veroverci heeft.
Eeuige Àlgerijnen, nog docr wreedheid beirr:erscht, $tormen clen dam over, en rverpen zich
iu cie lveide, e,nr de Duitsche,rs te achtervolgen,
maar dadeLijk irr iret slijk gevangen, lvorstelen ze

tegen het water, dat aan hun u'raakzucht een
overrryon{len vijand onttrekt.
]laar te Ramskapelle terugkeereud, vervliegt
Imn teieursteliing in het algeureen gcjubel.
\a gec.lre,r.rnd te hebben onder de zware lÉurls
r,an iret onrecht, claveren uu cle straten, die voi
huizeu, verbrijzelde meube{s, leriige tonrren, stiri
kerrden afval liggen, onder tte lenige s,tappen vafl
cic Afrikaalsche volkstammen, onoet den rytr'ni
sthen marsclr cler Fran:^chel en het joviale getrappel cler l3elgische schoencn of kloefen. !)rr
der blijdschap van uog te levetr uit zich iu wo,o
lijke kreten, in gelach zonder zin, in allerle.i tee

kenen van vrertgtle.
De Àlgerijnen getuigerr voor de onzen van rie
rneest vriendelijke stemming en groeten hen met:
,,

Bonsou, messieurs, bonsou.

r,

En met de jacht op de D'uitscire gewoncleu,
vârgt ûog eerr audere aau, wànt merr moet toch
eten. Men hoort alleen nlaar meer de kreten varr
gevogelte of het geiruil van stervende varkens,elr
rle schouwen varl I{amskapeile, <1ie nog recht
stâan, roûken. 't D'orpr Seli jkt een Oostersche
markt.
De tirailleuls zetten koffie en de Belgen kokerr
aardappelen.

l'[en babbelt.
ru

B,elgique,

joli petit pays. Naus chasss: saleÊ

Boches, Nous à Berlin.

rr

l.Iaar naast deze schilderacirtjge toonsclen

moetefl ook allerdroe\rigste plichten vervuld wor'
den.

Bij den spoorweg vond meti gewonderr van het
5', door den vijand iu zijn vhlcht achtergelaten.
itrij de halte zijn twee groote hangars gevulcl, een
rnef Belgische er ee'n met Duitsche lijken. En
,laarbij ligt een kuii open, haif gevuld; nog eerl
lichaam sehommelt op den ra$d. De Duitschers

ri

l'l iilarLle lrreeichler dcr waLeuugcu iratl t-ret guzegil:
tu l)e natuur nro€t haar tijci hebben, meu kan
haar niet clwiugen. l
Eu de vloed rees, onoverwinbaar, ougeuadig
iir al zijn traagheid. Hij strekte zicn uit van SintJoris tot Ramskapelle, van Ræuskapelle tot Per-

vijse, van daar tot Stuivekeuskerke, tot

uaLrrj

tlrksruuide dan.

JJat ging zo,ntler. gew*elcl eu gerttcirt, utaul irr

alie zekerheicl.

Necn, 'i ivas nict hcl brlriscrr vau de zsJ., z\l'a'
als de leg"eude het r-oorstelcle , waanu gansclre t'c-,

grnrcnten vcrdronken.
'i ocrr uroestell (rL'ze zicir slroeden over cle

i

)t

1

11i

.,rclr vct

rl tl<

t l<atrou bij Nierlur'poort

waren irczig ntet bcgraven toct zij iraastig vcrtrekkeu moesten.
()veral op cle vlakte, in c1e straterl, in c1e sciruren, de loopgraven, verscheuren varkens, gelokt
<loor clen geur van bloed, met afschuwelijk ge'
knor de gewonden en dooden.
Ten Zuiclen van den \,veg naar Diksmuide,
voor het Ramskape'lleleed, liggen Algerijnen op
soûrbere stapels; rechtover hen is een loopgraaf
gevuld met vij f tig,zestrg verbriizelde D'uitschers.
Eqg Marokaau,clie door de bajorlet vau een Pruis
<loorstoken is, heeft voor te stervcn zijn tegenstarder bij c1e keel gegrepen en hem rnet de hanclen gewurgd. Beiden staan recht, r'crschrikkelijk
in tle stijfheid van den cloocl.
Over de vlakte trekken twee magere trsserl eell
kar voort met stroo, lvaarop geu'onrle tirailleurs
kreunen.

Nog verder, bij het Koollierl, verzanelt rilell
ouze dooden, en op baren draagt men ze heetr,
langs wagens vol buit.
En eensklaps licht over gamsch dat tooneel, iic
gouden zofl.ne. ))

Ook overblijvende detactiementeu vau het

5''

en het ?" hebbEtr aan (iezen strijcl deelgenorneu.
< Om negen uur clien 3,1" Oktober u schrijft
Nothornb in zijn reeds aangehaaid boek, < bezet
het 14u linie neer den spoordijk, die dus herovercl
is. Voor dcn zegeviererrden druk van de Franschen en Belgen rvijkt de 5" Duitsche divisie,
z-ij clie gemeend had de overwinnillg te behalen
gansche linie, met het water

tot

over
-kuiten
en de ancleren rnoesten in clien terugtocht
c1e

mee.

de

Hadden de Duitschers eeu kwartier langer
stand gehoudeu, waren ze misschien overal doorgebroken. Een fusillade vervolgt herr als een 1osbarsting van weugde. En eenige onzer batterijen
losten, om hun vertrek te begroeteu, op hurr
achterhoede hun laatste granaten. rr

Kogge's arbeid droeg

zijn

vruchten.

Ile

be-

vve -

!('rr, \\('llrc Dc[ lll]lgsl..truug LJ.lcv(.n en uit gLLUrgu
\\'ûrell vau c|ri grootc vcr$arrlrrg. l]"el \\.ater be(ieKtc \ioodsu c1r sriioofrle .tcir laatstett krcet
i iLtr gekti'etstctt, rilc iltet illCr!criOlitert -Ltc)ilClctt
\\or0e11 elt opgcolTcrri r.t'er.rcrl ge trjk eeurge strriilietr crr mrtlarllcurs err antlcr ruatenqal.
ilier c'rr tlaaL kotr de vijanrt ecnigc posterr l;chouclen, op clerr liukeroevcr van cLe'n lJzer, lnutten welke boveu het r,vater uitstaken: Sirrt-jorrs,
cle hoeize de Groote l{erarne bij Schoorbaklic, r rcogne,Den To,ren, de boerderij Van de \\ oude ctr
de petroleumtanks ten Noorden van I)iksmuittc.
Diksmuide was nog in handen der îusiliers eu
Senegaleezen; de bruggen van Nieulvpoort in ciic

van Franschen en Belgen.
De spoordam en het stiile water er voor slotcrr
voor goed dert rveg naar Frankr-ijk af .
De lJzerslag \\-as nu geëindigd.
Oe plaruen van cien ketzer stuitten a{ op cle
bajonettea vau ons utgeput, atgestreden ieggr...
i\Iaar zwaar waren cie otters. Wij haddeû aau
cloo'd.en, gewonden, zi.eken, gevange[en in uie
zestlen clagcu ,18.000 man verlo,ren. Eeuige regrurc'uten warcu veruietrgcl. Een groot aantal ottrcieren sluimerden met hurl ûlaItllen irr dezen blocdigen grond.
-Einaelijk \ilat rust I rVaar hoe scirarucl uog, J)c
rvinter breekt aan en ons ieger mist a1les.
Een vreeselijk seizoen zal begirruen, r,oi ellericlc
in cie slijkerige loopgraven, tijilens clt rvacht aarr
den IJzer. Geen lvarme kleedij, zelis geen ver,
schoonlinneû, geen kousen, geen ciicht icnoersel,
de intenciancedienst lag hopeloos onfrvricht.
1{a, nog ontzaglijk veel zaf er van o rs legertje
lvord.en geëischt.

De keizer kwaru naar

Tielt. iVlaar e,r was gceu

overwinningsbulletijn en clus ook geen re<len oru
telegrammen te verzenden.

't W'as Allerheiligen. Het stadje iag tlaar sril.
I)e menschen, verpiicht in hun huis te blijvcu,

herdachten de dooden.
Nauwelijks reed de keizer heen, of daar. vers_chenen vliegers en vielen er met vervaarlijk gccloncler bornmen, te midden der markt.
De luxe-autos stormden weg, om den oppersten krijgsheer in veiligheid te brengen.
Wu-rtemberg was woedend" r\iet alleen had hij
_
daar feitelijk zijn nederlaag moeten bekeunen,
rnaar nu bleek het, dat de vorst van het Duitsche
rijk nog niet veilig in zijn hoofd-kwartier korr
ve"rschijnen. Weinig schee'lde het of Wilhelm had
er ailicht den clood ge,vonclen.

-613treru'ende nrrieders err wedrllten herinnert hij.
Daarbii <le stenrmige omgeving, voor raij de r;olle

illaâl1 eil e€rï eenzame ster, rechts de donkere vesting en bo'ven rnij de shrapnell-wo,1ken, die uren
r-cr zraneenblijven eer ze vervliegen. tlit cle verte
lruldert clof karrongebtrkier-. Dat was een plechtiglrciri iu het rrijanrlelijk laucl, die rnc in <le herinnè-

linE zal blijven. l
llaar rvaartoc dic 1ik:clrtigheirl ilr r< Feinclesl:rrrd I .i \\raarom eet Feirrdeslancl?
frr \.rlaanrleren \\/as ik ook getuige van dic Al1cr-lrc,iligut- er Allerzielenvierinq. De arme moe.
ders, i1c jongc wetluwen, clie ik ter kerke zag
gaan, hadclelt geen lust naar elektrische lampjes
tc stâren. .. Ze zagen hrrn zoon, hun rnan, kloek
rog \/c,ot' eenige tvekelt, en nu zijn ledit'e plaats.
Zc z,tlngen niet.Zij, die altijd zoLt gaatne zonger,
ze zlvegclt eu r,toegen misschien in zich zelve, als
ze op hun t'eg, tempehvâarts, Duitsche soldaten
ontmoe{teln < Waarom is Uel.qië hun r Feintles-

Soltlatcrr varr dcrr keizer rlcrur F.ranscherr
opgeleid.

land?

Dit nieuws verbreidde zich srrel, ook over de
gtertZ€Il' erl werd in de vreemde nieuwsblaclen

gemeld.

_ Toch gaf cle keizer nog zijn hoop niet op : bij
lepererr rvoedde cle slag voort.
-\foest men cle IJzerlinie opgeven en cle D,uitschers bekenclen zulks openliji<, er bij voegenci,
dat niet een vijaudelijké mâcht t en ,rersfoeg,
tllaat het rvater den opmarsch stuitte, moest men
dus de lJzerlinie laten varen als weg naar ôalais,
van feperen tot de Leie streed mel àet den moed
cler_wanhoop, zooals n'e straks 1acler beschà1l,,"n
\\/e zouden aan onzen plicht van eerlijkheicl te
kort c1oen, zoo we nalieten c,r op te wijzel dat ook
in . de Duitsche legers solclaten waren, die
al het- tra.qische van clen Allerheiligendag lg14
.

gevoeltlen.

.A.llerheiligendag in <Feindesland r,. Uit I,I...
schrijft op 1 November een rriiu'illiger, een lee ,

ïââr...

:

l:[et n'as herlerr e crr u-orrderharc Allerheiligenrl:r{. t'(:lr n-eer, zooals zelden in den nalierfst.'iTet
schoonste was 's avonds cle plechtigheid op het
iierkhof hii ' t gemeenschappelijk g?af tegen zes
tuur, toeu 't duister wertl. Ongeveer 340 soldaten
ziin. claar begraven, in een rij àlleen 270, clan hier
.'rr dailr I 0 tezamen. \I/aar de ee,rste met îet hoofd
ii.st. zijn van cJén tweede de voeten. De graven
'r

rvaren reeds met g'ro,en eri kr.anserr getooicl, rlaartrrsscheu storr<1err rvitte kruisen, in den vorm \,ân
lrct iize rcn kriris. f)enne'nboolrcu terzijtle en hct
t-l'ocir \\'al'cir clicht rrrct clclitr"ische IanrDics bezet.

licrst

soral< ecrr T},an ç,clisclr rlcestelijlcc,

\\-ur-tcirrhcrqcr, rlinar-la ccû Katholiete,
pi1

eerr

een

rtusschen zot-l g eett zangveteeni lirrc hct l.relienrle 1iec1 : ,r l,ux aetema ,,, ,laarn"
,, \\'ie sie s sanft mhen ,, en iret laatst
een onbckcntl r, Es ist yollbracht,,. De nlechtigheid was
N

Ir

1 J

a11,1s1, cla:r

:rarrsrijperrcl. \rooral tle Katholieke geesteliike
surak schoorr. Hii schetste cle kameraaclschap, rlie
tot over clqr clood reikt, r.oercle ons eqn zwaargeu'<.mdc voor oogefl, clie in koorts ijlt. Een vriencl
strijkt henr rnet de hancl o,ver het voorhoofcl, de
kranke oÊent de oogen, zegt: u lfoeder, ziit' g1j
tlaar? rr Dan slaapt hij zalie in. Aarr huij, aàn âà

n

De nederlaag aan clen lJzer was een rechtlraardige kastijcline voor het hoogverraarl, België
in den oodog te sleuretr.
Smadelijk was dat mislukken der trotsche plannen, nu ze in duigen geslagen wef,den <loor he-t
klein, verachtelijk legertie, dat men als nietsrvaatcli rî hacX beschouwd.

Bij tle intrede van België werclcn de Duitsche
venvachtinqen vreeselijk teleurgesteld en bij het
u'illen verlaten van ons landeke geschiedde dit
\{eeÎ.
Dat l'as het rechtvaarclige der geschie<lelis,na
rle ge$rss1g11 va.n rJe

tot

cle zee

tot tt Feindes-

'lrrrrl rr verklaatd te -lfaas
hebben.
" Nach Calais ". 't \I'as ,le lerrs et 't wet<l nu
ee,r sllotwoclrrl, als het bekende rr nach Paris ,r.
tr{en had immérs het vel verr rlen beer verliocht
voor het beest geschoîen was.
't Was niet de eerste ma:rl, dat eefl reusachtig
lcger r.oor dat <loel geko,ncentreerd ç'erd.
Even brriten r1e u'allen rran Boulogrre-sur-n{et,
aalr r.lcr \Àieg naar Calais, lrerinnert een marmefell
l<o,lorn \ran een viiftigtal rneter hoogte aan Napoleon's kam van Boulogrre. De groote keizer ver-

zamelde hier in 1804, 'l 72.000 man infanterie,
9000 kavalerie en 2400 vaartuigen met 1600 matrozen. 't Itrias tle troettenmacht. clie Napo eotr I
irr Eneeland wilc'le laten ontschepen, en, voor de
rritvoering van clit gr'ootsche p1an, wachtte hir
slechts op de koncentratie tler beqelei<1en<le vloot,
dic uit cle l\{irlrtellatr,lsche Zee. Brest en Antq'er-

1)cjr rro'est konrctr. IJc, zr:cslag rran TrafallTar

nraattc rrlots

er^rr 1i1r.l rr111 NaÛoleon's droomr:rr
ctr Ettgelarrd blcc{ r'oor ee,rr ilrval gespaarcl.
En iru \\'ârelr erq.ells bii cle Itrauschc ku-.t n,ecr.
o.t'oote Britsche kantpeu fliuk inc'ericht, nraar C:r.
lais is hrriten clc macht der Drritschers gcbleven.
tt \tr7r.rs rrict mecl rr nach Paris,,, rnaar u
naclr

Calais.

'r

Tvpisch !ras het, n.at een Duitsch soldaat tot

ccn \,rlaamschen boe,r zei

:rr

Dat rvoncle'rlijke

Ca-

lais za1 ik toch eens bezoeken... niet in clel
I(rieg... clat is ausgeschlossen.. maar na den oor1og. Maar zien s,'il ik ze, tlie vee,lqeno,emde stâd.))
Die sriclaat r,-as nuchter geworder.
Trorrwens,in Duitschlar d zelf veranderden ooû
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rlaar S1uis, Àardenburg, IJzen,lijke, ôf Sas van(lerrl zoutlen bereiken. Zeker, ze gingen er met
orrvolrlaan gevoel heet, hezorgd om rle toekcmst,
rrraar vasthcrsloten liever a]les te trotseeren datr
terrllg 1.g kÉeren in de liel . Ondet die deserties verc.lierrt lrct rro,lgencle geval, een n'are gebertttcnis,
rlt:l ecrr. r'errnelding.
Irr lui sigarcrnvinkel te (lent was een Duitsch
officiet, die tot het garnr'zoerr cler stad beho'or<le,
€ejr tr()u$'e klant. Zcx.t rvercl ook een .qerv<rcn sio,l
d:ra1 , r'lie nalrij (1errt itrg,t:l<rvartiertl lag en op gt:
t'egelle tijderr in de starl verscltcc'n.
I)c riarle, n.elke tle zaali drcef, rrerw'onclerdc
zich over de geiijkenis ttrssclterr den officiet err
derr soltletat. Iirr zekerc:n d:rg sprak ze tot clen eerste over lret geval . Dc officier i'r"ilrle dan toctr. rlierr
rluhbelganger eels zien. Ja, hii had een zoon, rlie
veel 14, hem geleek, doch cieze was pâs in Duitschlartrl opgçrroepc'tr el1 lireeg claal irr een kamp zijn
olrleiclirig.
I)e ot'e',rstc iirva.m rl:rrr olr het g'e:\vone verlofuur

Dllars

rir,xrt- lte

t ovcrstr(xlmde

1antl.

*el c.le gemoederen, a1 bleef men !1og met hart etr
zicl aan den keizer verknocht.
Toch schreef rnen rrit Aken naâr een Nerlet
lanrisch blad :
ri lir is een aanmerkelijke depressie in de vo.lkssl.enuning s'aar te nelnerl, nu de ambulance-treirrerr in schier even grrioterr getâ1e en even vol birrnenkomen, als de pas vertrokken treinen met
troclren naar Belgiê. Hoewel cle meeste geheinrzinnigheid in acht ïvo(dt geno{nen, wacht steeds
een mâssa volk c1e aankomst der gewonden-transporten af. Ilet stationsplein wordt clan afgesloten
en rle autos en andere vehikels, die de zwaarge
lrrori<1en moeten vervoeren, kometr \'oor.Deggnell ,
clie ev het ergst aan toe zijn, gâan naar het Louisc

Spital ; de min<ler erlrstige patiënten worclen na

ccn rroo,rloop g onderzoek, dat irr <le daarto,e ingerichte wachtkâmers geschiedt, naar andeae sterlerr
dnorgezondetr.

Bewonclerenswaardig

is de nauutkeurigheid,

wâaîmee de artsen te velcle te vrerk gaan. Zoo'dra
,1e gervondea verbonclen zijn, utordt er aan eell

knoop van hun jas een linnen l<aart gebonder
met twee roode geperforererde strookies. 7'ooals
t1e kaar:t aanduidt, beclrri<len twee roocle strooken
,, nicht transportfâhig r,, één strcok rr ttansport
fâhie r, de kaart zondet strook gee{t te kennen,
dat cle gewonde <marschfâhigrr is.Voorts \{Iordell

alledei

opEa\te-n op

<1e

kaart ir{e'vrrlrl.

,r

(Transoo'rtfâhig beteekent ven;oerlraar

;

rna.rschfâhig, geschikt te gaan).
En in Vlaanderen zag men ltcn" die ,' rnarscltfâhie)) rroo.rtstrompelende iortgelingen, n'elke
elliaar onclersteunclen en hijerlen nâar rust. Uit-

seout bereikten ze dan <1e statie rran Torhout,
Rrugge, Roeselare', \'aat r.e rra latlg nachten itt
een trein. werden o-estopt, dikt'iils lre'esteturagens
rnet stroo bevloerd.

De fTzer- hacl nog anclere gevolger : tta

<1e

on-

rlerrvatetzettinE deserteerrlen tal van soldaten.Ze
nristen het, rlat lVedetland niet ver af q.'a,., Als ze

r':rir tlerr solcla.at. Iirr tot'rr <1ezc verscheen, stonrlen
r,vcrkeLijk varJcrr en zoorr tegt-'uovel elkautleL. De:
jorrgerr werd in cle brrirrt van ()ent gec;efend, zoo
;rls veel rekruten in België hul instmktie liregen.
fienigen tijrl later zag tlc ilame geerr van be'ide
k lanten meer.
\'/a<ler en zoon he,bberr echter te tr'Iidrlelburg irr
eerr l.rotel Êplogeercl. Samen $'aren ze naar Neder
land geclesertecrcl. I(ort daarop verscheen ook de
rnoe<ter en het clrietal. vertrok naar Amerika.

\\'e zrrllen nr1 rlagaal, hoe in 't fJzergebied, (le
l)rritscher toch rro.g tlerr striid voor Diksmuidc

\

{ )1

tzcttc.

xvl'
aan=
*Iet kasteel ran lvoumen.
- Vpr$eelsche
vallen. - - De Dultsshers nem€n
Diksmuide. *
Wosvoering var burgers

Aarr rlen weg van Dikstmi<le naar Woumenr de
groote baan naar leperen, een eind over het kerk-

hof, stond het kasteel dat ten onret:hte dat vart
\\rorrmerr genoemcl wordt.
't Ëigenlijk kasteel r,ar \\rottrnerl, vali barottes
De Coninck is n'el eeu uur gaans I'erder tusschetr
\liorunen err. l\Ie'rken, rra'l-ri'i het vennâarde meer
r-an de Blankaart.

't Buitengoecl, n'aatcrp u'ij tru 't oog hebberr,
heette : < De \Vitte Tot'en ,, en behoorcle aan den
ridtler lIeynclerick cle C]e1eke, die in den lvintel
It

.lit tts.t'1 tçoottclc.

I)e Dtritschers, bij hrrn oprttkken uit Woumert,
rr':irr,ir tot lrier gcraakt cn hae'lclert zich go'ed versciranst, zoorlat hct kastcr:l cell lrrare ster-kte n'errl.
IIet u'as orlringd cloor loopgravcll, welke (ioo1'

priklieltlraad bcschelrntl werclen. In cle murell
lrc-lonc1en zich schietgatell, rraaluit n-ritrailleurs
rlerr tlo'oc.l tot in 'lvijtlen liring zaatrlclt.
[trarrschel crr Belgel lirgcn r4:r <lit pttrrt t<:t op
lret kelkho,f, waâr ze tloo'r clat kastee'l uimmer
met rust qelaten $erde1l. \:ooral bjj het aflossen
\^laren c1e verliezel steecls zwaar.
Van uit rr Den \Vittett Toten rr beheerschte: cle

-olcvijand de vlakte en kruipend moesten de mannen
zich naar hun posten begeven. Velen bereikten
het kerkho,f niet meer, en tlde er behouden aankrvqm, loste een zucht van verlichting.
.En toch, n'elk een verblijf op deze begraaf-

plaats I Dre gra raten regenden er, verbri.izelden de
ze.tken en kruisen, scheurden de graven open,
slingerden er de doodkisten bij stukken uit, zoor'lat lijken en gebeente bloot kwamen liggen. Een

pestlucht walmde over de lugubere viakte.
En toclr moest nren hier siand houden.
I)e F'ransche staf besloot een offensie,f te besin.

11e11 om liet kasteel te neûren ; z,oo zoLt men bovendieu cle broeclertroepen stc'uneil, ,welke het nu
rond feperen zoa z\yaar te rrerantwoorclen hacl-

clen, De vijand poogcle na zijrr mislukking bij
Ramskapelle nu bij I'IerkEm cloor te dringen en
\:e rpla.atste zelfs eerr tlerel van zijn zwaar seschut
rraar die richting.
u

Dekelegenheid scheen gunstig om clen ijze

ren ring om ons heen te brekerr u schreef Alfrecl
tle Na,r-rteuil, eerr officier der fusiliers.
Hij was reecls gepensioneer<l geweest, maâr
narn bij het uitbrekeu van detr oorlog clactelijk
rveer dienst. Hii 'verd aan de verdediging van
Rrest gehecht, maar <1aar ginq het hem niet. Irij
drcnq aan, \rall nâar de vurrrlijn gezonclen te worclerr cn vertlok vol rnoe,<1 en n'ilskracht.
rr Tk ben licht van lrart r, schreef de Nauteuil
nu. < Alles wijst er op, riat wij op zullen rukken.
Wij hooren cle f),nitsche kanonnetr niet mee'r,maar

alleen onze ergene.

gaat. l

[k

geloof, clat alles goed

En inderclaad,er was versterkir-rg gekornen varr
lreschut, de vermaarcle vijf en zwentigers, urelke
hun steun moesten verleenen bii <len aanval o,p
het kasteel.
Deze zou gerlaan nordetr door vier batalions in
i:rnterie rler -l2u dirrisie, cleze r.an Grossetti, welke

rve reec'ls bij Lombarrlziirlc en Perviise zagen.
\-erder rroest een bataljon marirriers onder komrrrantlant de Jonquières als reserve gereed staan
en tle rest der brieacle zich ook klaar honcleh, onr
als het moest, bij te springen.
I)'e 2" November, tle dag varr ,\.lierzielen dus,

dit bedrijf aanqeduicl.
Om S ttur. begon het met een rroorbereiding der
r.rtillerie. Eerr hei'ig bo,mbarclement barstte op
,, Den \\titten Toren r en de omgeving los.
Ifet 'l 5.lo infanteric laq oo den lveg 1r3n Bss-ser1
n'er<l voor

en het 8" trataljon jasers on het kerkho'f.
\Vellicht \{ras tneû weer te ontiuristisch sefizeest.
In elk seval lier) het offensief al darieliik dood.

De jaeers lôtrrlen het kerkhof niet vedaten; wie
zich uit rleze cle,kking rvaaqtle,n.ercl in clen moo,ril,ladigen koselreeen se.qrepen e.tr ontkwam niet.
De dir,-isrle van .Tolrcluières ûoest biisorineen,maar
terr .lioste rlarr noq van zware veiliezen konc{en de
toch <laorjere. hardnekkioe strijclets dien eersten
dae slechts 20O meter vorder"en. I)e infanterie oo
r.len weq rrarr tsesser de,e<l al niet meer voo,ruit.qang.

Ën dat strookje srond \l'ercl door

bloecl ge-

drenËt.
Den 3" wer<l het offetrsief hernomen. doch zonde'r 1iis1"*.

ï)e oversten besloten dan de gansche 42" rtivisie

in het vuur te sturen met nog

twee bataljons
fusîliers. Benedsn Diks,muide 1eg<'le men iwee
voetbruggen over den lJzer, om de troqlen naar
de overzijde der rivier te brelgen. Gelukkig omhuide een dichte nevel deze beweging en verborg

hij die voor den vijand.

Vijftig stukken koncentreerden hun vuur op
het kasteel.
De troepen werden verdeeld, zoodat ze in halven cirkelvorm nâar de sterkte moestelt oprukken, maar deze spuvrde zulk een verschrikkeligk
vuur, dat de Franschen niet in het park konden
dringen, al maakten ze eenige vorcleringen.
Op den \À'eg van Eesserr was de vooruritgang
nu1. Err bij Beerst rn'erc1 de toestancl zelfs zesr
clrei gend . Af gem atte, geheel ontzenuu'd e Bel gerr,
moestEn er geweldige aanvallen verduren. Merr
vroeg dringend om bijstand en moest

er

twee

kompagnles fusiliers heen sturen.
D'en 5" N*ovember begon men de dertle poging
om lret vervloekte kasteel te nemen. Onr{er der:
kreet van rr Vive la France )) sprollgen de mânnen
uit de loopgraven. De klarr:'enen schalden ten
aanval. \Veer huilclen de kogels van ge$/eren en
mitrailleurs uit de schietgaten en sloegen ze bressen in de'rangen, maarkonden toch het élan niet
breken. fn een rnachtigen stormloop werclen h€J

park en de hoeve genomen en stonden de troepen
aan den voet van het gebouw'. Maar dat lvas ook
het uite.rste wat meu bereikte. De muren zelf
schenen nu een allergeweldigst vuur te braken,
hier kon niemanrl stand houclen, men moest terr
slotte wijken.
Ile fusiliers trokken naar hun stellingen temg
en de 42u divisie begaf zich nââr een ander punt.
Het offençief had geen ander gevolg, dan zware
rrerliezen, veel clooden en gewonden.

Belger, c1e brigacle fusiliers en een handvol Senegaleezer waren'\Meer de eenige ver<ledigers van
Diksmuirle.

r Men onttrekt ons de versterkingen u, schreef

orr 6 November Alfrecl de Nauteuit. a fk heb de
kerk van lliksmuide en het staclhuis bezocht.Verschrikkeliik ! A1les is slechts noE een rtrîne.Geen

huis

bliift er heel. Sommige wijken

hooo steenen.

l

vorrnen een

l{aar toch, Diksmuide is nog nrlet heelemaal
doo,l. Er blijft een levensvonk, zoolang t1e verderlioers clar,.r zijn. Maar mEn leEft onder derr

grontl.
Diksmtride heeft zijn liatakombEn , waar onze
nrânr!en zich hurken bii het verlaten der toopgraven. Misschien dwaletr er noq andere gaster err
ulnn<leraars en tlan zaq z.eksren avdrid Alfre<l tle
Narrteuil nos vErdachte lichten.
Vetmoedeliik echter wisten veel officieren en
s.oltlaten niet, clat er no,E 28 bursers in tleze puin-

hooo verbleven. E[oe oneelooflijH het schijnt,

toclr is lret naar. Ze moesten hun voec{sel zoeken.
wtâÀt ze het vonc'len. Ér rtias zelfs een oude bijna
kinrlsch sewordsn vrrmw bii.
De viianrl $eocn lliksmuirle weer hevie ie beschietel. \[zas hii ons-errlst gevrrordeï door den
aanval o,n bet kasteel of hoonte hii hier ioeh een
weq ôver den lIzer de banen? D,aar immers ligt
een fioogere weg. een baan nog naar Veurne.
naar Frankrijk, naar Calais !
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[Iet <luin te Nieuwpoort.
Itr clen narnidclag van 9 Nr.ivernber herirurer<lc
het bo,mbarclernent aan den zoo geweldigen daiL
çan 24 Oktober.

Eu de eigen artillerie antwoo,rdde zoo z\\,ak.
loch was het doel verlokkelijk. Men zag bijna
een batterij van 77 op 11400 meter afstand; een
105 stond nauwelijks 2000 meter van de Fransche

linie.
En toch, geen treffers vân olls geschut.De {usiliers bromden dat ze opgeofferd werclen, clat men
herr niet steunde. De eenige reclen \was gebrek
aan munitie
De Duitschers namen eEn hoeve die bij de stel'

ling der mariniers lag.
rr

De bataljonschef zendt eer geschreven bevel

de boerderij terug ten nelner .Zoo men er zich niet

handhave4 kan, moeten cle gebouwen in brancl
gestoken ï/orden r, schr.iift Claurle Prieur in zijn
dagboek. (1)
< Kost wat kost rnoet cle operatie slagen. 't fs
het laatste order van komrnandant Rabo't, die detr
volgenden dag gedood .lvercl.

fn vollea nacht rieernt

cle kompagnie haar

maatregelen tot den aanval. l{en hoorcle van tle
hoeve het gehuil van varl<ens. De Duitsc-hers wil1en zich dus eens te goetl cloen.
De kapitein verzarnelt cle t'r'cecle sektie om rle
hoeve van het \V'csten tc relrren. Dat lijkt het

veiligst. Maar het man(æuver moet traag gaarr,

daar veel watetgarrgerr den u'c'g verq)erren.
Mijn sektie zal in hct Zuirlcir een schiinaanval
doen en slectrts clarr r.rnrstirr; irreriipclr, zoo <1e
tweede niet slaagt.

Op het oo'genblik t.atr !'rt r.crtrck, ottt i] ttttr
's nachts, doemt een schaclnu' \rool' mii op, c'et
gestalte gehul<1 in een Vlaamschen kapmantel, eu
een stem met een sterk Zuicle,r accent bromt :
rr Men lost ons clus rriet af ? A1 meer dan een
uur sta ik op wâcht ! l

l)

u

f)e Dixmude à Nieupori:,

ri

't Is niet hct ge'schikte oogenblilr orn te retletn istcn; nraar alleen \roor een kort bevel.

rr I{ecr irr galop llaâr u\1, post terug I Men zal
n aflo,ssen a1s ik het beveel:en eerder niet !l
rr Als 't zoo is, dan gaan $re, luitenant, en het
is lieel goecl r, knort de soldaat.
l)e sekties kruipen Tangzaam in het duister
voort eu sleepen planken mee, om or-er c1e grach-

ten te gcrakcn. Lijken van koeien dienen als

richtpr,rnt. Ëen ciier kaclar-ers, \\:aarop men aarde
heeft gervorpen om clen stank te snloren, dient als

brug voor een vlietje.
De 2" sektie gaat in stilte tot den aanval over,
de hoeve is ledig, cle patroelje heeft clen schok
niet afgewacht.
Men kan er echter lict aan c]euken deze s'telling te bezetten. I)e onclervinrling heeft reeds geleerd, dat ze te gelsoleErd is en tc ver van de
linie staat, en wij kunnen el geerl rtolk genoeg
laten, orn ze met vrucht te verdedigen
Voo,r een tegenaanval van den vijand volgen
zal,legt men brânclstapels aan. En ziin vetscheitlene gebouwen en hooi-, graan-, stroo- en houtmijten.
Alies is klaar. We vertrekken, op het sein verhcft zich cle vlam uit vijf of zes haarden, slaat
naar de mijterr ovei eî sturvt wolken gensters uit.
Deze brand is inclrukwekkend en komt nog beter uit op een hemcl, clie na.uwelijks begint te verlrleelien.

Een der anatrozen monrpêlt :
t En zeggeu, dat clit al1es aal t1e geallieerdetr
toebehoort, clat het d1lemaal rttttchten err eigen-

zijn van een Bc;lg ! l
fle zirr u'o,rdt voltooid niet bedreigirrgen tegen
hen, die ons tot clit vernielingswerk clwingen.
r'lorr,.riren

Voor rle vlammen verschijnen drie gedaanten;
en twee mannen loopen tetug,
om ondanks het gevaar, een uitdoo'venden haard
,rpnieuw te ontsteken.
ft \tr/ordt dag ! Maar wat cloen de rnaken der 2"
een gegracleerde

-617 Het zijn geen gevâ1tgenen, n'a1tt zij rlragen Ïrun

zijn er r,vel degt'liil< vijandelijke tilinie gecirottgen. lloe ziin ze <r
r.lrr<rr geraakt? l,Ivsterie voo,r oils ! l,Iaar ze zit:.t
cr clarr toch. I,at-er \/erirÉmen g'e', clat ze cloor tlc
Oostelijke verrledigilgsliin r,au Eessen etr tlt'ir
lrrrrcel bij 't statiorr krvarnen, en ilaar q€n Relgi{.('\\:Lcr. Du:i
r.aillr'.rirs

in

onz,e

sclrc- kompar;njc cn tn'ec knmp,agnies Sencgalec'
zcn verschall<terr. J{aar \\'et op het oogelblik orrs
allcsr licldcr \-oor tlen seest staat, is dat u'ij trrs
s,'lrcrr tq,ce vrrrr:rr inqeslotcn zijn.
. De kaniteirr sorjngt tot miin post en roept :

r Ziet eii

clat?

l

l

,r Fn., we zijrr onsingelcl !
,, \I-c verdciliçr.en ons tot er

.,\aturrrlijk|".

versterkinq korrrt

lirr irrrris rL'ukkerr u,e elkaar

Ouclerhoo'r vân een Duitscherr gevangene.

sektie?

Zij pluimen zoo waarlijk kiekens in

cle

loopgraven.
< Wel, luiteuant, rvij hebben niet alles aan de
Ilo,ffen overgelaten. Zij hebben de varkens genomeri en wij haclden nog net clen tijd om het ge-

vogelte te redden.

))

I{et antwoord laat niet lang op zich wachten.
Van af zeven uur barst een zeer geweldige beschieting op onze o,nderkomens en op den weg
r.an Oostende los, door de batterijen welke wij
gisteren ont<1ekten. Hun richten is veru'onderlijk
juist.
In eukele oogenblikkar hebben we talrijke geu'onden,

D Guillet, clie zich steecls te micldEn

van het
ge\/aâr onclerscheicit, ko'mt naâr ons toe, om de
ecr:ste slachtoffers te verbinden, want q'e kunnen
cr niet aan denken ze te vefvoeren.
I{ij praat en troost en maakt grappen, terwjjl
hij tle gek'rvetsten helpt. Zoo bemoedigt hij t{e
mannen.

Naast hern ontploft een 105 op de borstwering
cler loopgraaf ; de scherr,'en clringen door cle aarc1e, en werpen nog r,-ier gewonden neer.
Onze artillerie antwoorclt nog altijd niet.

Dan volgt cen infanterie aanval, vooral op de
IJU konrpagnie, wêlke de he,lft van haar loopgraveu verliest, eu te rrer:geefs beproeft clezc te her-

nemel1, maar zich toch o1r het overige weet te
handharren.
De 1û" I<ompaguie op lret centrum krijgt veel
grauaten en kapitein ÏJaurlr-r' lr,orclt er op zijn post
gedood.
I)c Be,lgischc rnitrailleurs zierr hnn orrrlcrkonrcu
<1e heift clcr ruaclrirrcgewercll lruitctr
gevecht. En toch weetstaan tle mannen.
Plotseling rvorclt het ernstiger. Reeds ontvarr-

vernield cn

gen u'ij in de flank cle gervone verclwaalde kogels,
ivelkc bervijzen, tlat in cle andere sektors aanvallerr aan den gang zijn. En achter ons zien q'e
grijze so'ldaten langs het kanaal r'an Ifandzame
slijden er naâr de stad trekken.

c1e

i',

harrci.

trIet i:r 1111 ongeveer ecl1 11rrr na <len rnidriag. Jl'l:rat orruriddellijk ecniee ruannen
naar een positi,'
gaair, \ran-wâàr z,e op de Duitschers krrnnen schicten, Cie naar Diksmuide rnkken..
I)e ancleren blijven Noc,rdwaart-c gericht.
Zal de vijand een aanval links beproeve'n tus
schen clen fJzer en otrs?
De eerste sectie trezet haar loopgraaf in eerr
vasen hah'en cirkel tesenovet dat zwaklie punt.
lilaar neen, de Duitscher schiint zulks niet noocJie te achten, meerrenal oins vroeg of laat toch tc
l<rii qen.

Jle looncraaf eeraakt versperd met gewonderr
en zelfs met clootlen.- Manuen t'an rie 11" kompa'
gnie en ook Bel'gen hebbe'n er een schuilplaats gezocht.
Tot elken oriis moeten \ re \rethincleren, dat hct
rnoraal der troenen zakt: als zij ontmoedied ziin.
z.tt77en ze u'eeloopen, \\'ââr ze liunnen en allelr
ncetctevel.l rvorrle'n of n'el hliir-en ze n'eerloos ot,
'httl nlaa.ts err rakerr n'e allen gevâïlgen.

l\{aar hun moraal verflattrvt niet: zil zi'in irrlc

c"crrâeel 'rto,lclaarr r1e D,rritschers te zien e1l op eell

clrri,{e-liili r1oel te krrnflen sehieten.
En bor-el<1ien, a1 beqriipen ze wel, <lat er iets
z.,rn{er1ir{s v<rorvalt, gcven ze zich toclr geen re'
I<errsclrap van el hct gcr.aarliike onz.er rrositie.
]fetr crrl<ele in mijri kor.npagnie heeft het gevat.
crrr kleine ku'articrme'ester-rnèlianicien, <lie mij
zachties vraagt :
rr ïVat gaan we cioen? ))
rr \zolhouder-r tot clezen avond. l
u TToe laat is het? r'
,, Tg'ce ut1r. tr'faar zwiiqerr,

hé?

l

Tlrr rrn cn clau z.a1 hii tnii ecrr lecken rloeu : hoc
laat? err oD miiil antrvoot-d tnct hct hoofcl s<'hrrtl-

dcn. als uitrlruklierrcl : 't is lang !
Is het c1e opwiucling van <1en s1as, de spattnine
van alle zeflu\ren, maar rrooit heb ik me zon he1,1r'r qcr"oelc1

.

Ik smaak op t-1it o,-r<cnl;lik tcn vollc de vlerrgrlc'
larr het levern, ofschoo'tr de cJootl r'oortdttretrrl
rrlrast ons slaat.

$/e bemerken

ceTt gro€t)

r'an rriif of zes Duit-

schers mct eeTr clikken officicr, tlie met gebaren
aarrr'irriclingcn geeft, zoo lialnr als bii cen ocferrirr.q.

Een afgebrokkeltle m11ur \.'erbel'gt hel ttoor clc
nntlere liompagnies; filaar zii z,ijn slechts 30ô mcier van ons, aan rlen rand rran rlgn rnre.q.
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Ilrritschers <loot Ilelgcrr gevangell geltolnel.
,' 'l'n t:e goctle :'cltttttcts.'

,,

\icrrand ;irrtu oordt.
rr Vlug ! u

gerustheid.

'l'rlrcc: rrr:rrrltctr tvortlen tegeno.trer het doelri'it
gelrlaatst.
ru Op 40{) trrc'ter-. Schiet tlat rrccr I l
Zi1 vrrren. Onbehencligel I
\rijf nrinuterl lang schieten ze zonde,r sukses.
]loc is liet moge'lijk. Zulk een riil<ken officier, o1;
:i{)l ) 111c{çl' miSSen

!

Eu het eenig resultaat is, dat cle nlficicr- ct
ziin Irrarrnen gedrvo,ngetr r,r'orderr ziclr n'at \rcrrlcr.
achtc'r' ceuige boornetr tc r,elbergen.
t\u zien rve iu ile richtirrg rran c1e lrtist varr

lionimauclant Rabot pinhelmerr . schieten, dan
r,<rrrrttukken,terwijl ze naar het kanaal gevangen
r.rrariniers r,oor zich nit clriiven.
Ën utij kunnen niet*c doen oru rlezetr te irer.riielcrr ! ,\4ijn schutters ziin niet zeker genoeg varr
hurr schot, oin op eerr afstand de bervakers ornvcrte blazen. Tv'ce die.r lnariniers loopen zoo harc1
zc kunnen traâr ons toe.Drappere iongens I Onderwegc valt tle eerste, dan c1e anclere ! De vijandeliihe kogels hebbcn hen geraakt.
Irrtusschen nroeten wij onze ma1ll1cr \4rat olrtsllanlren.
rr

\llie u'il er eell blikje

1nôger1

to'cir.niet verg'eten

\\lie wil el

rr l\rie rvil er een goede pijp stoppen? l
Het pakje tabak gaat ro.nc1 en het goed hu
nreul verilrvijnt niet.
ons zijn cle Duitsche'Ts nu b,ii den IJze,r
'1r:hter
gekontcn.
Nog jagen ze eenige ongelukkige gevangenetr voor zich. Zullen zij de noorclelijke
toethrug r/errnc,esteretr? Dat zorl voor ons de onr,r:rl;irlc1eli.ike onrsingelirrg :uijn ; 11e verdwijning
van a1le hoop.
IIaal ecn tegenaanval van cie kompagnie d'Albiat llelchior' <loet hetr rvat terugdeinzen ert
plotselirrg ver chvi jnt eetl aantal gevângenen.
l.ïisschict ziin ze irr het \Ârâter gesiprong.en.
I)e Drr.itsche artillerie hceft dezeu tegenaanval
lreslrctrrr1 err be,stookt ."vocttrefiri hct to"rein achtel
orls:, cn lteschict aldus or,errl'loerlig haar eigen
troelrcrr. Mijl inatroz.en r)elt het, roepen vol
.rleestdrift eir te'llerr c1c slagen. fn een ooge,nblik
hebbcn i:ij, rlie o'ns ornsloten, zich in o,nze reserve loopgraven v€,rdoken. \Ien ziet alleeu nog eet
paar pinire'lrrrerr. clie op den top van bajonettel
tlansielr, om teeken te, geverr aan he( geschut.
l{aar dit schijnt kopitig ex1 wel tot onze groote
r"erlichting, rvant lret outneenrt rtns heel r..at orr-

mij openen ? We
te eten, hé iongcns ?
rtoor

eel1 boter"hanr voor mij snijden?
Iien met veel boter âls op een feestclag ! l
flat slaat in : twee vallen op de bo er aan, die
in een steenell po't ber,rraard \l/ordt en smerelt cliep
irr rle loopgraven broocl voor de makkers, nrelke

tloor clc schietgaten vl1ren.
llijn orrrni<lc1ellijke buren hebben gee11 geluk.
De kleine Padellec aan mijn linkerzijde, helt
plo'tseling achterover, cle oogen wijd open gesperd en ste'dt, tern'ijl hij noe zijn boterham in

tle hancl klemt.
Ik huie me over hem ; niets meeL te cloen, een
koqcl :':: i'rt hart... en de jongen is bezweken,
r,ottrlt:r r',-,t kreet te slaken.
tr'Ien legt hem aar den kant. Maar vi'ij houclen
rriet op te schieten,

Zekcr blijveD onzc rtijaniiel claar riog, rnaar.
zul1e1l voo.r het eintle van den clag wel niets meel

lrtl '1-oe'1 ert teg'eî ûns.
Langzaam zinkt de avoncl. .f)e kaucxinade verruirrdert en hct gen'eergeknettcr veîtraagt.

Êindelijk kan il< rne nret onzcrr kapiteirr

irr

r.ertriucling' stellen. Iloe itrnig clnrkkerr we elkaar
de lrarrd ! Reveleir r-oor clen naclrt: zich op het
'''cttr'1ilarr rlekkerr rlrror een kleine post, trachtetr
rl.' lrctrekkinsien nlet r'!c achterhoede te herstel1crr, en te n'cterr te konren of iie o:rzerr Diksrrrrrirle
lreruorncn hebben.
llaar cle r-laartoe uitge.zonden nrantlen keeLen
r'1rig te'rug.Rechts is de lielft cler lnopgraven vârr
lre{ 1 l" rrog altijrl bezet; achter o.ns zijn twee af g<:zantcrr bij de Duitschers geraakt en wij zulle1l
hcrr nict lneer tenlg zierr ; trvce aitrleren hotstetr

tll) cer schilrlwacht.

' \\'er rla? ',

T,,elr slaap.,lcil re ( r irr, terirg lc loopen.
\\/ii zijrr clrrs nog altijd zonc'ler steun afgezoorlcr''1. Iîr'rr t rrkcle karrs blijft el ,)\'er: te bèproc
.links
verr t1e 1)âssa.qe
tc fofceereir. Màar het zal

ûrrt Ve'r:,[ ]roste-n cle loo{rgraaf o1r te geven : ciaat'
ligecrr rle dooLlen, nrelke rn,ij niet lôrrden begravelr elr de .gervonr]en, tlic iriet in staat ziin ver'
r-o.ercl tc norr]err.
I)e kan'itein van hct 11", op llien nrr a1le rrerantn,oo,rcle,lijkheirl rust, durft triet aileen <lat besluit
t.e rreiuen. Zo,rr men hcter rtiet trachten nog lanser r,o1 tc horrcleu? D,e overlerencle officieren he'
1c,ggE11 een kortcn krijgsraad
rr Tiunnen wij, ja of neen. in rlen toestanrl
\va.rrirr ïtii rrsrkeeren, oû1ze loopgraven verla:

ten?

l

fle

beraailslarring duurt niet lang, geen hulp
r-erwachterr, te'nmirrstc nog hiitii<ls, blijven
bt-,teekent dcl doocl of 11e gevangenschap, er
moet snel .p'ehanilekl .worden, 'firânt zonder tïvijfel zal cie vijancl van den nacht gebruik maken,
ôlri ons aan te vallen.
De kle,ine posten r"noor ons zullen een demon-

te

-619naar derr overkant. I)an l<onrt tle lrcurt aan de
480 ortsnapten vatt irct ii" bataljon, tlic een beetje
venl'o,rrdercl z.ijn, tlat iret avotrtuurtje geëitrdigtl
is en zij zich micltlerr van liarncradcn bevinclerr.
Dc officieren brcrrgeri bii koloncl l)e'1agc verslag uit en ve'ro,utschulcligerr zich hun ioopgraaf
opgegevcn tc hcbbcn, maar 11c koloncl ourlrclst
hen cn zegt :
rr Reerls eetrige urcrr ntaatrtic

ren, ))
'foch n-as

.cleze

ik u allerr

vcrlo-

taali liet ii" bataljon tlrrur tc

st4an gckomen. Van tlc,1 2" l<ontpagrric blce f irit:t
rneer 41au een sektie ôrrer. I)e 110 harl 8() ruarr lct.lorctr, cle flu en de 10" cik vatr 25 tot i]0 nratr. llcrr
mcldde ons dat andere bataljons nog mcer gclc.
clen haclclen, voorâl in tlcn Zuiclelijl<crr selitor.

iirarrschc loopgraaf aan den lJzcr.

stratie doerr, cerr lrevig get'r,eervtrur otrtketeirelr,
'/e<, z,e lrerlreigd woralell , en zich <ladelijl< terugtrekken. Wij gaan tot clken priis beproeveu cle
Frausche iinie te bcreiken, door ons n?ar cle
Noottlelijke voetbrug te richten, welke we varr
\ieûe ktlntlen onclerscheiden cloor een witte kapel
c1l een alleerr staanden boom. Is cle brug in tlc

ruacht van cle onzerr, dcs te beter ; zooniet...
I)e nreester-fusilicr Goclarrl,clie het terrein afgczocht heeft, meltlt, clat hij tot op cle eerste 500
rurctu- siechts eerr Duitschen schilthvacht heeft ger,orrdcn, en tlat deze sJiep, zoodat hii hem ongenrerkt r-oorbij kon slrripcn.Dit schi.int te bevestigen, rlat r1e viiancl <1eze moerassige zone niet
l<rachtig bczet horrdt.
,r Rause,i op clen rug I Neern het materiaal rnce !
I)e gewonclen op berrics of op geweren ! l

En stil r'ertrekken rr'e in kolonnc naar

rler.r

llzer.

De kapitcins Cantcuer cri Bera leiclen clen

rrraisch, e'n rnijn sektic vornrt de achterhoede.
< Ja, r'ij rrertre"kken. l
rr l{:rar dan zullen clc ziei<crrr.lragcrs dc .qeu'on'
rien kornen halen. )
rr

T,aten

u'ij lren nieeltelnclt,

urant wc gaalt

langs een anderen weg. ))
Rechts \/Élu ons 'r,nroeclt rrog cen grcxrt vuur : het
is de brancl rlietr n'ii rlczeu ntorgerr aângestoken
hcbberr. I)e rveg is rrrrv cn in ,ic llicterr reikt het
slijk crr het n'atcr sonls tot aan dcn buik. Toch
ttto'etett oflze gc\lonclerr cr ovcti,.nlaar irr rryelk
ccn staat

!

\\re iverden rriet a:lrgevallen. \\raaronr niet ?
()rrs to,cht rn,as ,lanqzaaur, onzekcr', geschiecldc a1
tastcntl, z,ctl't'-lct r:astclr \\'eg.., o\rer afsluitilgetr,
graclrtcn. Corl rllecn nrc'ct lrct, tl.ic orrs beschcr-nr,1e.

\Ïcllicht harl <lc striirl dcrr r.ijantl uitgeput crr
lrij rlc kr-acht njet nrccr ons te verolrtrrrs-

vu,elilc

Het is bijna elf rrur, als rn,e einde,lijk op clcrr
\\rcstelijken oever van den IJzer irr rteiligheitl
zijn. Ifet appel worclt gchouden, de geworrdcn
liggen in cle ambulance eu het bataljon kdjgt bcçel zich als algerneele reserve teruÂ te trekken
c1r 1r1ââr zelf een kantonrrement te zoeken, want
na al clie gçbeurtenissen van cler clag kan t1e staf
et geerl aanwijzen.
I)e mannen rnarche'creu cloor den nacbt ;in al

hnn vennoeienis ge,vo'e{en ze toch cle weugde van
hurr ontsnapping elt zoo clo"nrpelen ze tot aan clc
l<uiten cloor hct s1ijk, verlangend naar rust.
l(u en rlan ontplo'ft een shrapnell, maar wie let
er lrog op. Men trekt zelfs het hoofcl niet in,want
het lijkt.zoo klein na alles, rvat men eenige uren
geleclen <loo'rstaan hecft. De inclruk van het gevaat is nu vervlogen. En een mompelt zelfs bij

het kletteren van zoo'n proiektiel :
< \\/e1 ja, verlicht een beetie onzen weg. ))
Tegen half twaalf lrce,ft de kapitcin cen schuilplzrats voor ziin nrannen gevonclen, tusschel
Kaaskerke en Oucle-Kapelle op een groote afgczonrlercle hoeve, waar rccds eerige Belgen ver-

blijven.
Een groote schuur ligt er rrol stroo. l{et welk
ecn r,rrelbehagen glijdt mcn tusschen cle schoor.'cu. De natte kleererr
qen.

Rorrcl vijf uur daagt er tlog'cerr ml<1aat op, eetr
kleirrc Bretoelrche fusilict Paillarrl,
Van tvaar kotnt ge ? )
' rrrr Van
tle loopgrar.crr girrclcr,r, crr lrij d,relt t.,1,
<,1tze zoo gevaarliike,, r,crJ aten
rr \4/aarom zijt ge zoo laat?

l

rr T)e

lraleu.

luitenant zci r'lat ik cerr gewoncle tnoest

En intler<laatl hacl hij rlie oprlracht gekregen
hii derr tcrugtocht in cJerr donkeren nacht.
In het drristcr \/crloor lrii orrs, ofx'hoon u,ij otrs
uitcrstc best

lafctr.

rrroest

ik

zaam.

\)

ge,\lroj1c1e1r

een \roor een

ge<'laarr hadclcn, nicnian<1

achter te

r IIoc ku'arn hct, rlat r"ii varr orrs af<lrl,aalcle? rr
rr I)e get'orrde korr rriet meer gaan en dus

Qp hct ooqcrtl).lik tlat r'r'ij olr ,..le1 oeycf rtan derr
IJzer aarrkolnell, \vaar lret ln bataliol vait otis
rcgitrctrt nog delt \ITcstelijkcrr o,e\rcr cn dc rrræthntg ltci:et houclt. t'ckt ecn olotsclinse bïarrd

Toch rlragen \vc onze

stcllilr g.

u

ten -

in ccrr hriete cu het rnitrai'lleur qetik \:ân dc
Hooqe Brug nog biina cen iraniek.

zrrllcl aan hct lichaarn dro-

hern rlragen, rrrâar clat ging heel lang-

Zno t'arcn ze al tastclrd voortgesrrkkeld, u'etcrrcl, dat ze toc.h aau cleu Iïzcr zoudcn gerakcrr.
l\{aar na olrzerl o\/cfiocht hacl rner rle voetbrug
\\'egge11omen. De frrsilier rvilde toen q'at kleeren
uitschieten orrl oveï rle rivier te zwemmen en het
l-rruEgetje terus te leggen om den gev/onden

*6e0*

Belg'isch kants'nnernent,

rnakker te halen ; men zag en herkencle lienr, en
zilo krrsam alles in orde.
:In zijn eenvoud begrijpt onze Bretagrier niet
rvelk een heldendaad hii volbracht heefl en her-

lraalt hij stee<1s maar .:
,r be luitenant heeft het gezegd. l
Bli
de eerste uitdeeling van belooningen kreeg
_

Paillarcl de militaire medailÏe,, maar zeker za1 hii

wel nooit recht begrepen hebben waarom.
Om zes urlr in den morgen heerscht er groote

beweging op de hoeve r een gïoqp artille,rie stelt

er zich op, behoorelde tot het 60" regiment en,

tcrtgevolge der gebeurtenissen van den vorigen
clag, tot hulp van dEn acimiraal gezonden.
Maar daar artillerie steeds granaten lokt, verzoekt de-kommandant ons beleefcl op te kramen.
De ko'rnpagnie vertrekt clus en de ôfficieren
.qaalr op verkenning uit om een nieurv schuiloorcl voor hun mannen te zoeken. Dit wordt gevonden-b j een der vele sloten, ivelke dit waterlancl doorsnijden ; tu'ee sekties nestelen zich in
eeu overdekte loopgraaf, cloor cle Belgische genie
aangeiegd, en twee andere krijgen elk een kleine

schuur

tot hun beschikkiug. De kapitein en ik

vestigen ons op een boerderij, waar cle beworrers
nog geblevar zijn, Het Vlaamsch gezin zit onr
clen keukenhaard en laat ons cen vertrek over,
waan,alr a1le ruiten gebtoken zijn en n'elker gorclijnen als flarclerr in tlerr tocht heen c11 weelrvaaien.

\trre moeten dac'lelij

k

rzoor'\roeclsel zorgen,r,valt

geer cnkel kon'.tooi of geel enl<ele foerier zal ons
hier ontclekken ; tn'ee varkens eu aarclaÊpelen,
het hoofclvoeds,el rran derr !'laa.rnschen boer, bie-

cleR r"o,or ofize ynatrozen een \tâar feestnraal, en
r.ooral een \,vâfin fe,estmaal. T(ostbare warmte inrlc'rrlaacl, \\'elke nlen inneemt met te meer gelloegeu, t-1aar het r,veer silecht rvordt, eir cefl koude,

rochtige

t',,inc1 ovcr de r'1akte giert.
u'e 's avonrls rle schilclwachten uitplaatsen,
rvant we moeten op alles I'oorbereid zijn, vraagt
de laoryroreal dan tletr kapitein hot wachtwercrtl.
,A.is

Wij hebben het niet gekregetr en zullen er
een voor ons eigen gebruik bepaleu.

ler

drr

herinnering aan derr uitmunteu<ie officier,.

rlie gisteren gevallen is, zal het rt Rabotr zijn.
llaar onze matrcyzen bezegelen niet zoo spoedig

den toe*n hunner aanvoerclerc: vijf minuten later
is tret rvachtwoord. ri l{irabeau )) geworden ; den
nâam vân een kruiser, diefl ieder kent. Eq deze
van den bataljonoverste is slechts bekend bij enkele gegradeerden.
In den nacht breekt een hevige storm los. De

loeit en cle regen klettert. Mijn korporaal,
die de ronde doet, geraakt in de cluisternis in een
gracht r,rcor cle hoeve, maar kruipt er nog uit.
Wij slapen heerlijk in het hooi. De arrne bewonets hebben een weinig have reeds in pakken
geknoopt orn b j het eerste sein te vluchten, en
vr-incl

foclr blijven zij zoo lang mogelijk.
$lij krijSen versterking uit het depot
lott. l

Tot zoover

rzan Tou-

r1it. belangrvekkencl clagboek.

\IIe vernetnen er nit rlat Diksmuide intusscherr
g'evallerr is,maar hoe dit geschiedde el1 al de vreeselijke too,neelen, rvelke daarbij piaats haC.den,
zuik5 kontlen deze fusiliers in htrn afgesl6+^- t;rrie niet zien.
In den nacht van 7 oir I \rovember begonnen
de aanvallen cler Duitsche inlanterie Ze werden
rr

fgcslagerr.

Toen cle riaE aaul-,ral<, Irerhaaltlc dé r,ijand zijri
poringen, maâr nu rtooLrrl op lrct ker-khof varr
D'iksrnrricle,dâar $/aâ( cle bewoners van het rrreecl-

zaam stedeke irun geliefden ter ruSte legclen,
nimmer vermoellend, clat c1e r'looclen er in hutr

rrrst gestooicl zouc'len rvor<len. En toch 14râs dit
laatste thans liet geval !
De muur bezrve'ek onder het geweld der artillcric ; achter brokken vetschalisten zich Belgen
en F'ranschen en sclioteit onverdToten naar aile
patroelies, u,elke zich lruiten iret 1<asteel ginds
rvaagrlen.
T)en 8n echter zagen z.ij geetl patrcreljes, ma'.rr
.dichte rangefi ptijzen, aangevoerel clopr- officie-

i:li

vall Eessert, Seuegaleezcu elt mal'iden rvcg lângs het kerkhof, dwccrschend de baan naar Woumen tot den lJzer.
'I)uitsche artilierie vuurde tcn NoorCen tussche rr Beerst eu K_eiem, Noord-Oostelijk bij
Iiortekcer, op del weg Bcerst-Torhout,Oostcli;k
voor \,'laclsloo cn Zuidcliik bij hct kasteel.

rtai-tr clelt \vcg

nicrs vâû

iJit is r.oor de Oostzijclc vau derr lJzcr. Op tlen
aurlcreri oever cler rivier liggen Tusiliers, I3clgcrr
t

Il'rnttschc tti:ttLoz-cit

irr'iltit,

iJat werti etn Lestorlnirrg. D'e vijarrri liartt
trcrrl er uter rtiLgern'lillcti
..ioor een irar.lnelikigen tegeuaatlval , gele'rci trotrt
r-err.

een looitgfaaf, doch

st-auclers vielen neer, mâar de overlevencien lvelierr toch nict I ze naclerdeti L;ij sirrolgen en eitt-

<lelijk botsten de tq,ee partijôrr op elkaar.'t'Weril
grtl\\'e1ijk. l{en vocht op de gravelr, tttsschen ge-

'ilroken zer1len, geknirkte krttisen,

tussclien

erger nog,
men viel in kelclers en worstelde nog i.loi'crt r1c
geraaniterr in de rterpestcnoe 1ucht.
liogrnaals -oierpen cle Fransciicn cle Di"ritschers
terllg, maâr de staf besloot het kerthof te ontmimen en de clapperen stellinget te laterr inne'
inen urat meer achterrvaarts.
Cleen rvonder clat in rle mysterieuse nachten
solnmige mannen op clie begraafplaats zinneLoos
doodsbeenderen, vernielcie kranset

e11

geu or<lerr waren.

Diksmuicle zelf rvas een irel . \\'at rr-rerde ciaar
nog tusschen he{ puin. -\{en lrocide mnrs cen

iioorclringend gehuii, van ver\^'i1rierclc ironclen of
katten, die elkaa:r i:uit betwistterr, en huiverencl
bedachten cle schilclr,vachten, rn'elke a1 die geruchten hoorden, hoe r-lie buit eeri lijk van eerr
rniil<ker moest zijn.
Ifoeveel cloorlen lagen tusschen de steenbrokl<en I Niemarrcl kwam ze begravet. Paarclenkaclarrers ve'rpestten hier en rlaar cle omgeving.
Ën nog altijd betwistterr rle beicle legers die
r-uine

!

D'en 10o November zullen de Duitschers trach-

ten haar te nemen. Zq spannen alle krachten in.
liog onafgebroken ligt c1e haif cirkelvormige
vercle'digingsiinie voor cle stad : de g", 10" en 11,"
kornpagnie mariniers tusschen den lJzer en het
kanaal van Handzame, dwars over den nre.g van
Beerst, dan Senegaleezen tusschen het kanaal en
drn çoorweg bij de statie, Belgen van de stetie

zr,r'ak1ic

niarlrt tesen clcn vijanrJ.
l)c,ir l|l' Nor.ernber bcgint rlus cie bcslisscrtle
siag. Oru i{) urrr in r'len voormirlclag bleekt ccrr
Jronrbar.leiricltl \.a11 otrgclicnde ircvighcitl 1os.
(-}ranaten re.qcncll op a1 c1c ioopgrai'cti eit \:cioor
z:tii,.:rr al rlaiieiiil< ztvarc r.cr1ic.zen. l)ic besc-iric.
ting n'cilie irr,t offcirslei voorberciclt, riuuit crrr
riiri. t)li cif r.iui l.t. lilierr -t2.{.r!il fcldgrartrverr rraar
llik:nrrrirlc olr.
't Is rveer'a1s bij ciel aanvang vatr clcn IJzersi:rg, toen cie kcizcrhjlie stal mcencie cc'n klcrtr
icgertjc onder den vo'et te kururen loo1ren. l)ocii
lrij hieit r-cel gclcelcl cl ,tie l--rcsiorluug tu l-tlcr
iirgt-ncut en -Lrij licnt otrze zrvakkc lli.illtcil, '1, Lrlu
lirtg(- Iiistc, .. crsC"tc ttocpeu, ï'c11ie uU iU iret vUur
lioûtcit. Rce-rs van te t-uLctr itari 1llr1l dc aall!iac1lt

schuili'1aats'

-\lelchior.
)ùieuwe ûrassas keettleit tcrug' O, tlie gel'eclttcn in dit tragisch oorcl.
De fusiliers schoten eu scilcrten ert veel tegen-

rr tcrritorialcn.
-\i:i:lr alles te smr?r1 r'ormt ilet zulk cen

ilillen alleiden

10f koni'pagnie

cioor cen bcr'''eging tegeu de

val het ;l'' regiment lusiliers

!"

'uhen ticn lJzer etr derr ueg van lJcerst.
De vijand trachtte cioor tc glijdel tusschen
'

eu

tuscie

rivier en clen litrkerr,le,ugel der Franschen, om a1dus verwarring te sticilteu en onze krachtsiuspaiuring naar tlat punt tc lokken.Doch hoe overruacirtig hii is, zoo geilaki<eiijii za1 iret irem toclr
rrict g,aaii eu clr aa0r.ai u'orcit Lloor beicie konriiaglies, gestelirrrl tioor ge!\reervutlr e1l eelt batterri
'1ii,
\ra1r
vali over ciel 1;r"r afgeslagetr.
lie linie bezr,vijkt echter' l:ij cien spoor\\:eg ralr
tlerr kant van licsseu. l)e Senegaleezen zijri nret
l;cstancl tegel het vrceselijk vuur. Ze nemen clc
lvijk, als ze ienminste niet oncier de nrassas opge schoten aarde begraven liggcn,

D uitscirers gliJclen
over het kanaal van Handzame en grijpeir de 11.
kornpagnie in.cle flank aan. Deze wordt gedecimeercl en rie o.verlevenden r,'l'ijken bij hun malkers van cle 9u en cle 10u.
De vijand dringt in de stacl, verovert de ambuiancepost van dokter Guiilet in ,t Spaansch huis,
etr vait cle Jrost van kommandant Rabot Éuut, &ail
c1e Noordzijcle iler straten. Rabot konrmaudeelt

er eeo teserve. Zonderiing tooneel echter : de
grijzen bevinclen zich tusschen cle 1" linie en de
reserve, welke dus eerst in ,t vuur moet ; 't is

een schamel groepje, siechts 60 man en maar 4
kunnen ontsnappen ; een schildwacht had de opcloemende bende gezien en het alarm gegeven.
Nauteuil, dien we reeds leerden kenneu, is
hier officier. Hij stelt zich bloot, om den weerstand aan te vuren en wordt door een kogel ge-

troffen.

Ziju mannen kunnen hem nog meevoeren. De
veroordeelde dappere heeft maar een wenEch
meer : sterven in Frankrijk I Verlamming gteç
hem reeds aan, tnâar over het nobet gelaai ligt
cen hoogere glans. Sterven ln Frankrijk.,. ca
's avoûds voert men hem naar Melo bij DUrn-

-.-. 6SÊ -*-

kerke, waar

liij tleu geest geeÏt, zottdat zijn

wensch vervuld is.

Iliksmuicle is uu verlorerr. De lirrie ten Zuiclen

(bij Ee.sset) is ingedrukt, ciie ten r\oortlen vau
rle rest gescheideu ; de vijautl clringt in het ir:rrt
r-ler stacl eu krijgt suel veel verstcrkurg. Hij karr
nu zijn vuur naar altre zijclen ricirterr, vooL, rn cle

tlalk,

'

Pcrirrelle.
ri I)e brigade smo.lt r,veg: we ziju maar niet J0t.i0
vau'de tj0U0 meer oveT. Galrscne kompagiues, ars
cte l-l' en rl2" zijn verctweuet;r. l1u hrj uoernt tai
van officreren cue voor cre gcdoernde sta(t bieven.

achter de Franschen.

-\litrailleurs worden opgcstcl.l, sclrarrscrr irr

hdt puin aaogelegd en eenige storlclcil schijrrt .lrct
wel of cier Duitschers zich in irct gcueelc stc{lekr,
vast genestelcl hebben.
Ilr wor<lt nn in de stratcrr gcvoclrLctr. Nog
za,l D{ksmuicle zwaar kosten aarr dctr ov'er wirr
naar" Rabot valt en de overlevendcrr rvortien als

ttiereu c.,pgejaagcl.
De Duitschers verzamelcrr gcvalgc.nen en stcilen ze voor zicir a.1s een levend sclrilcl, gelijk we
reeds in hct hierboven aailgehaald clagboek gclezeu hebbeu.
De Fraffichen *kuarsetauclen van woetle over
tlie lafheid, maar wat kunnen ze doen? Ze zi.jt
toch niet in staat hun eigen broederen te tloodeu.

De grijzeu kuieien achter hun weerlooze slaclrt"
offers en schieten tussciren dezer beeneu weg.
Eeu majoor voert het bevel eu gebiedt een der
gevaûgenen naar zijt kameladen aan den overkaut te reqpen, dat deze zich moeten overgeveli.
< Dât zullen ze niet doen r, antwoordt cle fusi-liet, rr want ze zijn 10.000 man sterk. l
Hij overdreef niet weinig ; Dikunuicle telde

rlog geeu 21fu verdedigers.
Eenige gevangenen springen il de rivier en
redden zicb al zwemmend.
De sekties trekken zich sanien oru de. Hooge
Brug te verdedigen, <ie poort van Veurle-Anibacht en die van Frankrijk zelf.
Duitschers en Franschen vormen in het helsch
stedeke een dooreengervarreld menschenkiuwen ;
lnen schiet en steekt en slaat met geweerkolve!,
met vuisten zel{s, bijt en wurgt.

Om drie uur 's midclags is

c1e

helft der verde-

eligers buiten ge'vecht, gedooci, geword o{ gevau'

gen en nog altijd goiven de keizerlijke troepen
eloor de btes, welke komrnandant trIauros en c1e
scheepsluitenant Daniel te vergeefs beproefd
hebber te stoppen.
De laatste verdedigers wijken nu naar iret.gevaarlijkst punt, waar reeds zoo ontzaglijk veel rs

gebeurd: de Hooge 3rug, waar de v/eg nâar
Kaaskerke, die naar Veurne begint.

Eir zij zweren het clat de tegenstander, al
næmt hij Diksmuide, niet over den IJzer zal kom€nt
De kompagnie ÙIauros trekt zich onder eeu he^
vig vuur terug. Om zes uur vecht men nog aan

de staclszijde der brug.
Maar de aclmiraal hee{t bevel

.gegeve11 cle

troe-

pen aal1 dezen kant te brengen.
't fs een ontzettende dag geweest.
ru Lieve moecler )), schreef eenige <lagen later
elé fusilier E. J.. van Audierne, < ik moet u zeggen, dat ik clen 110ê van deze maancl den roeru van
Diksmui<le niet zingen kan, want wij zijn val
onze gansche koanpagnie slcchts met dertig mannen teruggekeerd. Ik meende ook, dat ik sterven
zou, mâar daar d.e moed mij bij bleef, heb ik me

uret dc ueeste elleutle riog lituurcu teeieleu, V'eletr
lrebben slec.tris ai zr,vemurcnd luu levcu benou
cleu. l
tu Die dag van cieu -[0" was noocilot,.igr.r, scirreet
tle vaanctrrg. .h1.,. aan rLen sçheepsiurtenailt (te

Gewooulijk vertclt nretr ovcr

sieclrts )qpekelo{en ais volgerude

'

tle

iusiliers

:

't \!'as bij een arurval, cre Duitsehers rratlerdetr,
tnaar de luitenant, geboocl te wachteu titet schretcu, en zich te bukken.
!,err der uralrueu biijlt eclitel rcclrr staarr, zijrr
hoofrl steekt boveu <le borstlveriug uit, en toclr
lltriteu tlc klrgels aau.
rc tstrk u dau toch, ezel I \\'iit ge u ltukken ! ,,
schreeuwt cle cfficier.
Geen antwoorcL.
n Zttlt ge u bukken of ge krijgt veertien dagen
kachot ! l
Nog uiet
a Ik dr"aai u dertig clageu iu tieu bak. l
.I4indelijk eer antwoo,rd. ;
t Ik kau niet, ik heb eeu liter r,viju iu elkeu zak

l
Zekt, zulke zetten hoorde

en heb geeu kurk !

men wel. Maar
anekdoten kunnen het vreeselijk drama uiet uitwisscheu, hoe hier knapen vall 1? en 1B jaar bc"
zweken in bioed en slijk, h.oe er geledeu werd,
iroe schoone levens er braken.
't ls geeu anekdote meer als melr verhaalt clat

lusiliers zoo uitgeput waren dat ze staantle
of marcheererrcle droo,mden.
Dn eeu bewijs hoe de angst die zielen Lcheerschte, is cle zinsverbijstering welke zich zoo dikrvijls openbaa,rde.
Piots ontstonde.n fusiilades de vijand was daar,
men schoot en was gereed te chargeeren en
's rnorgens ontdekte nrell eerr koe gedood te heb-

ben.

'Lekeren duisteren nacht richtte merr ear hevig
geweervurtr o'p vermeende vijauden, welke den
fJzer schenen over te zwetrnruen, tot uren eiudeiijk bemerkte, dat metr de munitie verspilcle op

tkijvende, ledige vaten.
I),an weer breekt een aanval los op eeuige clolende schapen. Die hailucinaties o,peubaarclen
zich vooral op het kerkhod waar men bij nacirtelijke bombardementen soms bedekt werd doû,r
clocdsbe'enderen uit de graven geslingerd..Hoe
vaak bestookte men eefl boom of de scharluw varl
een voorwerp!
En geen wonder.clat bij al die verschrikkiug
,'1e angst door lret afgernat lichaam zinderde !
't fs geen anekdote wat de kwartier-rneester P.
van Vannes in enkele regels beschrijft.
<r Om tien uur 's morg"errs begint het bombar<-leurent. Men hoort geklaag. 't Zijn de ongelukkige begraven gewonden, die on hrrlp sctrreeuwen.

Men bewijdt eelst S... 't Was voorheen eeu
kuappe jonge!, raxk en flink, met een vroolijk
humeur. Wat blijft er vârl die schitterende jeugd

--
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als 't uroest,

(rvefi Eeu oûgelrtkkrge, \,\,leus aturcu cri i.rceueu
verpletterd zlJn! n
lted,aar een van de veie gruwelijke tooneeierr
urt de hel van e11 ronci Urksmui<ter..
Z()o was cte stad dt$ gello,meu, cell hotil_r $tcclic'l), c'n tevens een reltsactrttg kcrkllol varr ljcr
g€1t, tlrauscneu en l)'urtsclrers.
tJ'e aomiraal liet cle bruggeu spnngeu eri tic
zware arttllcrre krceg bcvei 1j1ksûrtllde te bs-

l)uirsc.iers

iVlijrr arme ruaftozeu.

-lJcu i.2" ira'afile ceu <.rlticier allcrlei lreubeictr

cch,

cie wclnrng vaû qen brouwcr'eu laadctc ze o1,
een lvagelr, err toeti een der doclt€rs oaartcg,Llr
Irrcltesteer.te, Lreclrergcle cle bruut haar ulet zr1ll
r cvolt'cr.
\ran cteu zoltler stai hij liespert, appels, 1rcrell, cetl zak ajurn, eeu ba.t< luct]ers, cttllzcncl iil'
garen eu eerr pot boter,

uit

ter noodig om het lrout vân cien lJzer te handl'raven.

Ile partijeu

Iagerr nu 25 rueter vau clkarrticr,

slecnts gescheiclen dcror cie smalle

rivier. Jjtr z<lo
lrleef ht.t vier jaar lang.
l)c berucirte ureelmolerr was iusgelijks cloor

Rotrarc'h opgeblazen ; irij hacl aarr

rLe

beschietiug

Hij liet zells tlcu trapiuopcr trict liggeu zu<.r
niin als de kotrlereu loeden eu wist daarua uog irkeur te ontclekken. Het wgns alles voor lret kwarticr van cerr t divisiorr-staT r. lu derr uarniddag
haalde hij uog eeri. kacirel cn koolbak, waût cr'a.t
had hij 's morgens vergeten.
't t\tercl'steeds geVaarlijker te Ilesseu, dat on.
tler vuur lag. Ile r]uitschers schaamcleu zich niet
aau de gevangenen te vrageu wie er over del
tlzer durfde gaan, orn de geallieerdeu te verzoeken de beschieting te staken, data,r zij eigeu
vriendeu konden treffen. Nieurzrn<l aanvaardde .

rveerstaan.

Ieder begrijpt, hoe de !'ralrscheu Diksnrrriclc
steecls uoemerr in verbanci met hrrn fusiliers-rnarinicrs, maar al te veei vergelen ze de Be,lgerr,
rvelker rol bij lieu ouderschat wo,rcit. \À,e hebberr
hiervoreu beschreven hoe onze troepen Ïrier tot
Itet uiterste stand hieldeu ten koste vau groote
verliezen en onnoemelijk lijden. Ijn tot cien laatsteu dag nog stondeu ook lauclgeuooten in cle eerste linie der verdediging.
Diksmuide was dus, ten siotte, ggvallea. Ile
irrand der urinoter"ie was als ,t. ware het laatste
vuur vao dit hooge offer, gebracht voor recht en
vrijheid.
Diksmuide 1a.g daar als eeu puiuhoop. lVeg de
nobele Sint-Nikolaaskerk net haar prachtig <iok1aa-l, _weg het stadhuis, het eigenaardig begijuhof, het Spaansch huis, het park Bortiei, zooveel
trevbflige gevels als de Papegaai. Weg een brok
van het oude Viaanderen,tzoa ciiku,ijls op doek
gebracht door o,uze be,ste schilders.
De 'Duitschers seinclen huu overwinning cle
wgreld rorrcl. En och, zij haclden iu 2ô dagei (1b
Oktober
paar kilomeler terl{ovembcr)
- r10 een strookeen
rein _v-eroverd,
valr 't oud kbpaaltje
van llandzame tot den IJzer en zulks had duizeuden levens geëischt. De bloeru van ,t rijk was
hier ondergegaau in bloed.
I)e inrukkende vijand trof nog eenige burgeés aan, we'lke hij naar Torhout vo,erde.
Te Eessen zagen de gevangenen der brouwerij
60û gevangenen voorbij trekken, Belgen, Fran:
schen en Senegaleezen.

Den volgenden dag volgden er nog eenige, clie
in een stal doorbrachteu.
De Franschen hadden twee Duitsche opper-off iciereu gevangen gùomerr.
een nacht

Een Fransch overste veltelde, dat er slechts
6000 fusiliers tegeltover hen stonrlel en er warefl
40 tot 50.000 vifapden.
Een der opperofficieren kon trij <lat nieuws zijn
woede niet bedwingen en stampvoette zelfs van
teleurstelling.
tu Hadden we dat geweteh, wel dan zouden we,

de brou\,\ien1 coste'noble ulccr (.atr

l1ol. Devrucl zo'Ll(lell lYordell, v(rur I]11(SûrL1l(ie uI
llrrll ruacllt was.
.tjat verlllul ctuurde cius vau 2U Uktober tût ll
r\rivcinber. ,\ og luocntell Qe 'vveerrloozell nlet
gaa&.
tu Àls lve \r'c-urrrc bezette"u ! ri treitertleu lrull
ber'vakers.

))

dit bonrbar,,lc,lrelt

uran opgetr'Iic'rcl hebbert ortt

Durgers opS.esloteû naû(-tell er] uezcu rârup'
zalrgeu telkens zegcte'lr, clqt ze rriet u1t rrat pest-

:

I-)e trc.vclnebber achtte

111

i(lu

't \i'as een wrec.d order, n'aut er lagerr I'ceJ
eigen gewouete broedereu.
Iten hoo,rcie ackuiraal Rorrarc'ir clan <rck zuclr
ru

IUU.UUIJ

te breken I r rieP otj utt.
( (), zelrs mc"t zuu.uuu n}'aË zouut gU ulet doorScDrO,Kell ZLJI] )), lrelt)anl Oc Olllclef De(raan'd.
ur.lis1lrulde \,vas gelrouleu. \l t1 lvctcn, lloe (tG
r1oo,r

schlcten.

ten

*-

die opdracht.
Onder de cmgelukkigeu brak dyseuterie

uit

:

er stierven nriaprnen, vrouwen en kiudereu. Iierr
dlvong rralulen te logeerar in den stal, lvaar nog
c1e mest lag cu de gemarteldeu kregeu verbcl
het stinkend stroo te verwisse,len.

.

l)en 15" November eindelijk ruochten cle vilIhorrderd gevalrgene[ vertrekÈen. Ze nroesteu te
rroet naar Zarren, waat ze dan iu veewageus werdeu gestopt, na in de ko.udrgewacht te hebben.
Soldaten ontzagen zich niet kinderen te rnishan. delen.

I)e reis ging naar Torhout. In deu treiu

zrag

een soldaat hoe een vro'uw haar ziek kindeke te-

gen'zicir drukte. Hij keude geen metlelijdeu eu
vroeg of het krank was. De moeder antwoordde
bevestigend.

t Wel, gooi het rnaar uit den wageu, d"n is het
dadelijk dood ! u klonk het beestachtig bevel.
De waarheid van dit feit is door geloofwaaldige getuigen bevestigd. De onmensch wiltle de
daad bij het woord voegen.
And.eren moesterr pleiterr, opdat de moeder
haar kincl behouden mocht... 't Wiclrt is naderhand te Torhout gestorven.
De reis van eenige kilometers duurde zes uur.
Om elf uur kwamen de bannelingen iri 't stadje
aao. Maar nog waren ze niet vnj. Ze werden in
verschillende zalen ond.ergebracht en er als gevangenen behaudeld. Daat zijn een veertig inwoners van Eessen nog overleden, door de geleden
ontbering en ellende iu de brouwerij.

Bij tlen altocht
Dc uitge'"vekc lieli

jjcti

!\'

et(lcrr ajs

1\'er(1eu t1c

gckn-etslcli t'lot,'r lrrrrr tir.rl;ll,-rs qr.<lt:,lcit

::cii gclirvetst err die ccn lelband ottr irct iror-iitl
tiftrcg, iiep riagr (le eeue irulpl;ost llilal crc ailrlelc.
lrt cte auubuLauce van tiokter I.e -\iarc'tiauoru'.
die lret clichtst brj cle lJ.ooge JJrug storrrl, lag eerr
scheepso,tiicier, wiens ziSoe ricnr een grlapa;lt-

sla r,'err bcir aucieiti.

lJLriiscne rlokter onricrz<-rcirt nreisjcs iu 't bt1:11J1i \ian nlaltfled eu lil1r(ierell. tJau liep irij sonis
\\'cg en hct cle ongelukkiget een tr;<i staalr.
,\Len dieuiie een klactrt tegen hem iri. -l)e kercl
lvercl eeovoucli.g laar 't iazlage't in 't Stnt-Jozei-

schert opengerukt wâs, te zielt<..rgeu, cn een jorrge vaandrig, ev€neens zuaar gcworrct, drukte
glimiacirend de hand val kornmandant Delage.

gcstrcht verplaatst.

l)e rnanuen ûloesterr arbeicieu, 't zij iu cie slt1.i,
z.tj aan't front. Eiridelijk koncien cie viuchtshrtgeir ureer vrijncici gelieien, eu als berooideu,
zrrrrr,leL irave scirier, zonder clak, trokken ze ireeil.
Ook de iaatste bewoners vau \\roumen, Vlacisloo en veleî van l(eienutverclen naar Torhout ge.r'r-,crd. Die van Vladsloo stapten cr hcen aarn el-

En in den moud vau clen officier, <iie altij<i vol
optimisme rvas, klonlien ciie n'oorclen zeer ernstig en be,teekenisv<.ri.
ùIaar 't ergste u.as, dat rnen uiet lvist, hoc al
clie gewonden te vervoeren. l)e ambulance-ri.jtrri-

.

gen, r,velke ctel galschen clag tusschen Kaaskerkc
c'u Fortern heen en tvecr geretlerr iradclen, keer=

rr l)oliter tt, zei deze,
hezerr ztvaal. l

't

kaar geketend, als boeven.
Zoo \,vreekte de vijand op schanrele burgers ai

z.ijrr tegenslag.

IIij

had I)iks:luide, m.aar riroug nict verdcr.
De IJzer bleeÏ eeu barrière.
Itondclm sûekte zich 't water uit, rva'a,rcrp i)iiis-

!.n iircr
in llet overstroorrtLle gceilandje, waaruit irij echter niet opmk-

tunide een rrooruitstekencie liaap geleek.
e'u rlaar bezat de vijanci

bieil eeu

iien kon.

\Yij haclden slechts iret bruggeirooftl verkrreri.
De verdediging zou nu lichter valleu, waut de
hzllve cirkellijn voor de plaats hrap steeds veel
troepen geêischt.
De fusiliers bleven daar nog tot 16 r\ovember.
Na den val der stad werclen ze er hevig beschoten. Den nacht na het verlaten der positie zweeg
nauwelijks het bombardement. De Loopgraven
han den IJzer æ. het station van Kaaskerke wer<len overvloedig besproeid.
Alle ambulanceu, schuren, kelclers lagen clieu
aaaht vo,l gewonden. Dokter Dutaillis, ofçhoon

(

vandaag zijrr onze ver-

I
tlc-tt uiet terug.
Veruirverren $':irên ook de geurakkclijke .Iingel"

schc anibulance-autos, rveltric tijderrs irct belcg vau Diksmuicle zooveel ciienst bervszeu haclr

lcll.

Zc rl,erden bestuurcl cloor bevaiiige chaufl'euiu liaki, in jassen gehulcl. En moedig warell
ze. Op kritieke oogenblilikeri verschenen ze als
schimnen bij de linie, laadden gewonden op eu
verdwenen weer. -Llurr mannelijk voorkorneu
<leecl eerst, de rnannen u,at glimlachen, maar,
cloor zoovee'l clapperheid getroffeu, benoemcleri
ze dan de hoofd-verpleegster, lady Dorothée, tot
eere-fusilier van het 1u regiment en schonken
haar het lint van hun eenheid
Maar dien avond bevonden lady I)orothée en
haar helpsters zich op een ander punt van het
Iront.
Ben dokter der Belgische divisie beloofde dan
ses,

bijstand, te bioden, o{schoon

hij verbod gekregen

