",l:.l.

I

ilr.rr alrderen

'bc1\'eïe

oirus \\râs, die ontplofte

r), iiai iici ccir Duitsche
.

? lievember. 't Nieurvs \\rorcit hier vcrs{lrcid,
dat er D'uitsche so,ldaten aangeko,men zijn te llot-

N'41.

iignies, St. t)enois, tr{oen' Hcesteri, Alr'c1geu,
Sr.,-cvcqern. De aftocht, clie beg,int?

10 i\-ovi:mber. Gister en rtandaag uoetcn ric
Iluitschers hevig aangevallen hebbcn, zoc fel
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aaugehoudeuen bertordertl cll ee1l Duitscit soltian{.
âzr11geva1le1l te hebbeu.

Vijf jaar gevangcnisstral.
.2. Tegen clen politieagcrtt Scglrers, (tltigcvct-r

voor clezelfde retlenen).
Dric jaar gevarrgenisstraf
I)e stael Brussel, zotrtlel cle r,orlrstcclet, is gcstrâft voor derr aausiag, ilool zijri politicageut Dc
.

Ii.;'ckere tegefl ec11 l)nitsclt soltlaat gcplccgtl ruct
ccrr. bijgevoegde schattittg i'atr :

VijI rnilliocn lrarrk. ')

StraJfen stonclen er txrk o1l het lioopcrr ctt iczctt
\'âur vel'boden blatlett eir toch n'ilclc rncl zc ltclr-

ben. Iileu las cle o,fÏicieete ligcrbericht3ll
I)uitschers. Ze rvaren centonig als volgt:

clcr

rc 23 Oktober. Onze tro,clTctr rnaaktctt met sul<s(is \:orrleriDgen itr iL:-streek van Iepcreir.

'25 Oktober. Tcu Oosten vau leltetctr trtaaktetr
onze troepen vorcleri.ttgeu orttlcl hcl'ige gc'

r,echten.

leilercn dag verloor cle kcizer n,:rt virrr zijrr
1ll

rrinrcrr.

26 Oktober. Ten Noorcl-\\resten t'atr Icpcrctr
ontvaugt cle vijarttl r'crstetkirrgell, \vat ollzcll
troeperl niet verhinclercl hceft op verschcidenc

plaatsen vortierirrgen te makel.

\\'ordt er geschotell.

En zoo gaat het rloor : katrotrgebtl1der el1 11og
kanongebukl-er en tclkerts nieuls ovcr ccn Duitsche vlucht ! Nlaar rle Drritschers l)lcvc1l, \lraar zc
\varen en lângzanrcrhattcl moesten c1e nlensciren
zich gewennen aan clc zekerheicl, tlat cie krijg
lang, zeer lang tluren

zr>u,

2? Okto,ber. tsij Ieperen is het geve'cht onbc-*list. Ten Zuicl-Westerr rratr feperen hebbetr onzc
troeperl goecle vor<lcringen genraakt.
28 Olitober. I3ij Ieperen hebben

de l)uitsche

tl"ocpeu gistereu nog vorclc'ringett geutaakt. l
En zoo ging het rroort, soms rnet eenige afr,r'isscling als :
rt 4 November. Onze âa11vallen op Ieperetr
.qaaû nog stee<1s voo'rtlit.

*"+
Iin te Brttssel"? Daar u'isi ttten lte"t n'cl, ltoc aatt
ileu IJzer ons icger wee'rstantl boo,rl i Er kwattrett
irnnrers verLloden l<rantcn,'rvclke in h.et geheim
gekocht, vah hancl tot I'rautl gingcu. Of nrcrt
schreef het r,-oomaartrste rticult'li (rvtr ell vcrspreidde-het zoo. I)ic bla<lcrr gaverr aatrlei<lirrg
tot een ernstige gebetutenis. \\'e halen itet verslag âan uit : a Cinquante mois tl'occupation allemande l, het ùerku'aartlig \,r'erk van I,ouis Gil1e, Alphonse Ooms en Paul l)elanrlshecre.
t 31 Okto;ber. Ëen verklii<l<cr cler Duitschc
1;olitie soTnmeelt twee agclrtcll 1i111 t1e Brusselscire po itie om hem tc h.elpcrr aau cle lleurs bij
cle aanhoucling

vall een koopman nlet r,crborlen

kranten. D'e agenten weigerell <lien

onbel<enclc

cen hancl toe te steken. Voorbijqartgers mellgcll
zich in 't geval. Een opstootje ontstaat. De Duitsche poiitiemacht komt cr r,rij slecht af . Daclelijk
rçorr1t de stacl Brussel veratrt'uvoorrlcliik gestelcl
en uit hoofde claarvan mct ectr boete vatr vijf rnillioen frank getroffen.
Baro r von f,ucttu'itz liet uict nâ hct aan de be-

tolking te

mclden.

Ëen krij gsrech tban k, rvetti g âa1lges'te1d' hee'f t
op 28 Oktober 191-t de volgende vonnissetr ge'
rr

vcld

:

1. Tegen clen politieagent I)e R).ckcre, olrl ccll

agent der D'uitschc overhcicl, c.lic in u'ettige uitoeiening r.an zijn ambt r'vas, aangevalletr te heirben, çrîn in trvce,' gcrrallcn ntet cle lttr1il r'atr atrcleren vrijwillig l.ichanrclijk 1ctscl toegcbracht.tc

hebben

; om in

een geval c1e ontsnapping van

11 Novernber, clus een ureek later : Onze aanvallcrr bij Iep.rt:rr zijrr gistcrcn laugzaanr voolttit
gegaall. ))
De brrrgcrs konden ivcl gcnoeg tnssclrc[ tle regels lezen, hoe lict Duitsch oliensief bij Icperel
rlootl liep op cleri heftigen '*'cer:tattc1 rler vcrbon,lcttet t.
Iit oo;k

hicr kwanen de optinristilche gerttchtcrr van ccrt te"rtrgtocht, tr,elken metr echter nict

'l^g'

t * *

\\Icrpen rvij rxrl< nog een blil< op t1c krijgsbe\l:eelngen tcn Zrtitlen van Ieperen.Al rvas het niet
z.oo lLcftig gclijk in \ilaanclcren, toch woeclde iu
rlie Norrernberclagen cle slag ook van I,a Bassée
tot Arras. \Ve zagen een oms'ingeiingsbeweging
bii c'lezc laatste stacl mislukken cloor clen hardirekkigen rveerstancl .iler tro'epen van Nlarrclhul'.
D'e vijancl beschoot clan Arras. Zonclag 4 Oktober preekte }fgr. I,obbeclelt oncler het gedoncler
ilcr kanonner.r. 't \Vas tijdens het lof. Hij kon
zijn serrnoèn niet eincligeu, u'ant men bracht aan
c1e mannen, weli<e in d-e kerk tegenwoorclig wa-

ren het bevel der militaire ovcrheid, dat

a1le

weerbaren onmitlclellijk r.le stad urocsten vcriatcrr. Iler. i::rthecltaal iicp onnrirltlellijk 1c<1ig.
Egr half trui' later tichtte zich een kolonnc
rrirar Srrirrt-Pol.
i)en 5" bracht merl r;eel gel'otrdctr birtrterr.
I)et (i" vrlcler clc eerste gran!.tcfl.
Het irr-rspitaal Sirrt- Jan u'as ltet toonee:l vatt
ccn vcrs'chrikkeliike ralllp: garrsch cen vercliepiug
stortte door r1e beschieting in ; een kloosterzu-

-649rlc'11 91avc11 achtct hct oucl klooster van iret
', Sairrt Sacrcment. )
Zot> itrg de veege stâc1 da.zrr zontjer broo,rl, zontlcL lvateL, want de leidilg was vemieltl, zoncler

iicht, als cen uitgestrekte rvoestelij vo,1 1:ruin.
]Iaar Arras bleef in clc nraclrt cler Franschen.
l,ln rle r'vintel brak aan zo,ncler dat tic vijaucl oir
lrct front rran claar tot de zee,zoonrin als eklcrs olr
dc rritgestrekte linie zijn cioel harl berciltt.
I-{urr eenigc winst was I)iksrnuicle, nrââr vc1',itt irn'irrrrc'tt zc dlar ook rriet, etr rrtt lrct girtrr seiz(relr aanbrâli, vorclercle c1e l.tezetter irr stetlc,lt als
Jii:irggc: ectr .groot aarrtai liachels o1r, onr ze in tlc
liclilr,rs va1l l)iksmr.ride tc pleratscrr, u'aar tlc sol-

'ic,r irnn itrtrck 1ra1ne1t.
Ruitcrr patroeljeor.rtmoetingen gcschicrlricn
<iaar- gcerr lirijgsbetlri.lverr ïrecr ilat jaar..

tr

Dc ntoCcrnc kriigsmarr.

zicli nog in rle bet'crtlcrr onclèr het puin ire<lolven. Gelui<kig hacl rncn c1c meeste patiëntcr,
gelijk in alle anbulancen, 1laar tie kelclers o,ver

stcr

e1t ecuise geu'o'utien, clic

cr

.irr clie e crstc No'\'emberclagcn hacltien uog
scirernruts'eiingcn piaats bij Nicu'lvlioort-Lonrl;ar-riziicle, luaar hct u'oorcl wâs ïoo,tâ1 aatr het
Itano,n. De Drritschers, bicvcu feitelijk nreester
1,n11 f,6:rrbaLclzijrle, ofschoon ze hun linie bij Rat-

t-reilenzaal bevoniicn,

e

ebrach t.

Het Du.itsch geschut verclubbelde ltog in
krncht, err slingercle branclbommen op de onge
lukkige plaats, welke ze niet konde'n vermeeste
teir. 't Ging clrrs :rls te feperen.
Itras brancldc a1s eeu fakkel en bij rlien vree
sclijkçn gloerl r'luchtterr r,ee1 inrtoners 11aa1
Saint-Pol.
Zoo rvercl het November. Atrecht 1ag te ziel
togen, maar bicef aan cle Franschen. Toch liet clc
liiancl gcen pogingeri .na het te nernen eu ovel
Saint-Pol eeh weg naar cl.e kust te banen. Tot on
cler tle mure11 rverd er geu-orsteiil. Àan bcide zijdct rl-aren cle vcrliezen vreeselijk.

Het prachtig trclfort I'jc1 oncler c1c granaten.
En n'ilcier rçercl de strijd.De D'uitsche'rs 11ame1r
het kerkhof, rlolvcn loopgraven tusschen rle gra
vcl.l, i-naAr tle Franschell namen het stormencler'
hancl. l)c kans wissèltlc ais ebbc eit rr1oec1. Nu
sloeg dc F'ranschmau zijrr tegenstancler terug,
clan kwarn deze rvcer in ciichtcr trâssâs tr'veeïr
]laar c1e posities n'ijzigtlen zich r,veinig.
Nog bleven er l;urgers in de geclo,emcle sta<l ett
rcstig<len zich in cle keltlers.
In oogenblikkcn van kalrnte k$'antctt ze er nit,
om lcvensmieiclclen te zoe'ken, wat niet gemakkelijk viel. trIgr. I,obbetie.v gaf het rroorbeeltl r'atr
moecl. Van op clen preekstoel had hij verklaard
t,ii zijn kuclcie te blijven tot c1e laatste ve'rtrokken
was. Hij hielcl wootd . ÎIlj ,laf zijn hathedraal in
puin vallen. IIij hield cle cliensten van Allerheiligcln in tle Sint-Nikolaaskcrk, u aar cle n'ijk het
rurinist had geleden.

St.'eris lageu et lijkerr op straat. NIen was ge-

clrvorrgen een stapel tlooclen op cle Place de la
Gare ie verbïandeî, oût een ziekte te verrnilden
claar cle pestlttcht ro'ncl walmcle. Het kerkho'f wa3
irnmers èen deel van hàt slagvdld. D'an maakr<

Het starlhnis van Arras na het

hon.rharrlernent,

.-
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tcvalle, c'en gehtlclit vâu Slij1,,e, vestigciert. lle
Iaatstc ticrvoners 1'311 lontbat'tlzijrlc, die zeer veel
geleden haciden, lverdclr liaar ()osteittie gevoercl
en het do,rp met de strook cenerzijcls naar tie diu-

anderzijds naar den llamburg (iii
Duitsche handen) werd a1s zoogenaamd ( niemands land r beschouwd, al hadden wij posten

Zeebrugge

llen en die

over clen IJzer.
\\-estende,ÀIicldelkerke, Slijpe, de dorpen daar
naar c1e richtirrg Oosterrrie zouden langzamerhzurd iri puin vallen. Dc vijand kon hier u'einig
hracirt ontlikkelen, daar de vlo'ecl ooÈ zijn be,lrij vi gheid moest belernnleren.
lle overstror'rruing iiad rlus haar cloe'l bereikt.
\\"ij zeiden vrocger rlat nrcn niet alleeriiangs hct
outl. Veurne-Sas, rioch ook larrgs de groote sluizen Tan Nieuwpoor"t rlerkte : het bleek inclerdaar-l, dat men door t.ie ec'rst gcno'emde verlatetr
niet genoeg rvater trok o,rn een spoedigen uitslag
te bel<ouren. Daarom werkte m€1l eveneens aan
rle andt're zijrle van ,\ieurvpoort.

Àtlrniraal von Schrôder, die intusschen tc
Ilruggc hct be'r,'cl over cle Duitsche marinetfoe
perl geuomen hatl,ouclerzocht of er geen middelen
\.\,ârell cmr den vloecl te verwijderen, maàr irij
rnoest rru ook ctt'aren, dat Nieuwpoort cle sleutel
\va-s.

Ko'mmandarrt 1'hys der-genie behie'ld het toezicht over c1e ovqrstrooming. Om zich naar de
sasserr te begeven, kon hij later een onderaardsche.n weg \.rolf;en, clie clan buiten Nieuwpoort
onder het staclje tot aatr de sluizen aangelegd
\\'erd.

ir

Nietiu'poort z.eIT bleven er nog burgers tot
r'inrl \'orreatber, lvelk een hel ook de stad was gencrdfir. I)e meeste anderen \:achtten de bevrijcling af te Oost-Duitrkerke, clat op 31 Okober
t'ooo ,1* eerste rnaal lrcsciroten wercl, te Coxyde.
l)e Panne, zooveel mogeiijk in België no€f' tot er

en strenger maatregelen voor ontrui;rig \l'eÏden genome1].

:rtre11gc;
1n

bezet.

l.ict eerste bourbar=

dentent, - Een ge$'iehtig punt.
Ëen vlootbasis. - Vliegeraanvallen,

\\'e volgden daclelijk orrs i3clgisc-i, ieg.r naar
rlcrr IJzer eî zageû daar clcrr siag ontbrandetr,

cc,n worsteling, welker bcschrijr,'ing I'rij veel
lrlaatsruimte vergde, {6gl; y,,i121161cr iloekiler:icrr

tc vullen zoaden zijl

.

De Duitschers zonclcu hct gros hurrner troepen
tlerr'r'aarts en voor dezc rvaren lrciralr'c ltoex:lare
rrr To,rhout, ook Bmgge en Oosterrtle de konccnt r"aticpunten.

.rlaar achter Oostelde lng ook
i. ti

stgebiecl rnet de plaatsen lJrectl

ecl

uitgebreirl

ci re, \\,rerr c1 ui iic,
f ei telij k c1 er st a,.l

iilankenberghe,Zeebr ug ge ( \vi j k
iirrrggc) . Heist en linokke. Oosteljjli vau het

tlorp strekt zich

:lr.rntl uit to't

het cluinenlariri ctr 't

breedc

c1e Nededan<lscire grens, welke

rniclden door het duin loopt, het ovc,rblijfsel der'

\roormalige vaargeul naar Brugge.
IJe Duitschers kozen ais ircortraaalnste pullt
van al die plaatsen de haven van Zcebrugge uit,
rvelke zulk een tragische ro spelea zo,u.
Zeebragge. Wat al jamnrer cit rallpen zouden
van tlaar voortkomcn, steeds nrcer en meer !
Tragisch iot van <le zceplaats, n'e1l:e n1et groote
c.rnkosten aange'legd rverri,

iret nooit tot e,enigcn

bloei brengen kon en r1oo,r het iroodlo.t slechts bestemd scheen eens belang te krijgen voor der-r vijarrd, tegen de natie, <lie ze schiep iu haar zucht

raar rrreedzame ontwikkeling.

\/elen stellen zich Zeebruggc zrls eeu stacl voor.
Oclr, 't v/as mâar een gehucht.,.. cen eerrzaarrr
oord. Om 'n allereenvou<ligst kerkie wâs eefl
groepje arbeitlershuizen ontstaan. Op den dijk
bouwde men eenige ho'tels eu villas voo,r badbezoekers, clie echter HEist, I(nokke of Blankenberge verko'zen.'t Station Zeebrugge-centrum
bestond uit eenige afgedankte waggons ten dienste van de zeldzame reizigers clie 't boemeltrein.

-

ôdij

-

't Is rvaar, e€'nig rlt1t iradden rvij van de havcrr
geiiacl, toen hier llrittea ontschccpterr. I)at r.vas
rrog de hoopvollc tijtl.
Na de bezetting van Brugge, krvamcn cr- l)uitscile troepen herwaarts, nlaar nog nict veel.
Toen de eerste strijrl aan clen IJzt:r rroccltlt:,
rverd Zeebrugge slechts niatig bezct; <lc: i)uitschers hooiiten op Duinkerke eu Calais. llarir rratiat rlc rial>lle rhcid <ier Belgcn cn firansclrc rrr:rri
ricfusc'liers en de kracht varr ire't watcr (lcl1 ctl,
mâl'Sch verbroken haiden, sloeg.de Iluitsche rrrn
rine on:rrirlclellijk <le handen aârr 't u,crli onl \ ail
iic stille haven een kustvesting tc malierr. Iirr tr,rtu
r.,e'rtl Zeebrttgge zoo diklvijls bcstockt en tlirs il
koninrurri<1 nés genoemcl.

Zcebrr.rgge lag voor

't

doel ticl I)rritscirers lrcei

Dit laatste is slechts 12
tot 15 l<il. archter 't front, er Zccbnr.-ge \4'el 4()
r,ciliger- tlan Oostc'nde;

l;ur, Onmiclclellijk is men een hccl cirrtl irr zee...
tol lrii dc Noortl-HindEr toe.
Ile Duitsc'hers begonnen ouirridtlcllijk ailcllt

i)icust rlcr postdr.rir,rrr irr Irranl^;r'ijk.

tic van linrggc

r.rf

llcist

gelrrtuikten.

En 't

sta-

t'ion Zccbrugge-havclt t,ooitclc aileett cnkele malcn u'at levcn, nâ1r1rccr iic l;rx;t irit Huil hicr
aankr\rluu o,f vertrok... I:lerr utrrtje ircrveging.. daii,
ileell, ilo,g geelt utli'tie. 'k licrilncr t;re trog irr-..:
il, r'larr u'e,1 ecns op dc 1i:rdc stouli, 't vaartuig
i.::r1:r zilg vertrekkerr en <iaarr.:1r rle tlagische stiltc
.,o,,'1clr:... il-agisch, ornrlat rtrillioerren iiier renteirxrs lrievcrr trr iic nunr., n'e1 ingericirte lravel
r,:tt l,ii ttieeittc rclttutt't gtlrle, er-ii;:c BrUr:gc tlit
z.i.rt -lttitrr.r tc rtcktrr.
^]a, cr kri'arueir \\'e1 celrs irooterr trret irr.rttL cir

l;oicrr a:rn, rnaat cl:Lt konLien zc vroe'ger door dc
()ostgrclschc \,-aart ook. 't l\Iee'ste llut vâll (ic
har,en harlrlcn cle rrisschcrs \ran IIeist nog, clie
ecirter, als ze 't eerlijk bekennerr rvildet, toch iier cr, :rls ."'acler eu grootvader, rnet hun borrunen

't straird \\-arci-r korrietr aarrtlrijrrcu.
'lorr'istcl zag- rlrtil cr 's zorners gerlocg; zc

c1r

ir anrlciric'ri .qlaag dc langc pier af en ze kekerr hoe

tle golvcri irr scliuirn tegetr rlen arduinen muru
iiit clhrrar slocgen. Eri vrsscliers hingen <laar hun
net'.r'ir crr lagen heele dagetr over delt ranrl geIt:ttt,l. Jiaal.tlat rvas tc),ch allcs <le becloeling van
,1rrr aarrleg' rriet. IJe rrrrrur u'achtte op grorte,
zri'u:rt' gclacleit st--hcperr, <loch tevergeefs. De
rcus:rclttige klancu konrlen veilig t'ocsten en het
qras tttocht lzltrg-c rlg rrerlaterr, rosse rails varr het
sr i(x )l' \\'egelllliacele nt .o;roeieu.
Eu toen: Zeeblngge c1e werelrl over bekend,
Zr:tttttgge in kornrnuniqués, Zeebrti.qge vloot- en
r'liegcrbasis ! Tlen gevolg' viul het < niet gereed
t)jn n t.1et Franschen en Eugelscherr, toen cle Bel.gcj'1 114 Antlr'er?ens \ra1 cle linie wiiclen volrneii
achter het kanaal van Tenreuzen of \IiclclenScheltlc of clesaroocls achter de vaart van Scldprlr,rnck verlensd naar rle I.eie. i\Iaar cle linkùr'leugel der verbonclenen kon niet aansluiten en
't kleine leger van korring Albert moest ver"der
v,ijkerr, tel eirrde cloor <le oprukkertde Duitschers
rriet naar de zce of tegen de Nederlandsche grens
gedrongen te worden... err claardoo,T dus de kust
met Zeebrugge en Oostende opgeven.

uit te vocren.

r

Gansche tlage-rr zag mrrr
hctt r.r'riemelet in 't c1uin. Ilaar tlie bcclrijr,,igheirl
irarrr I'ooral zeer t()e, nadat cie Engelscherr op 23
l-ovember toonclen dat zij het prrnt ru'r-'t vergaten
en lret hevig bombarcleerrlen. Ziclier een levenr.','r-:rlicn

clige b,*'schrijving over drt feit, rlat u,c'l merkrvaarclig is, omdat hct 't eerste- \vas valt een langc
ri r:t:s, ltet begin vau ecn geu.elclige \voTste'ling,
r.i'ââi-va1l later zelfs \,(-)o'r ec.ll groot c1eel den uitslag vaniclert qorlog :rf lririr', ;r.1. r.le cluikboo'tkam!a.qne.

Eerr ooggetuige vertelt rltrs over die eerste.be+elrietitrg van Zeebruget :
ri Zeebnrgge-Ifeist-Krrokke, 't is cen zone en
irjer uercl nu oo,li de oorlog overgclrracht.
tZijn die verriecligingsrverken wel noorlig? ,,
vroeg men hier, to'en dc l)uitscher$ âan rle kust
batterijetr plaatstar, in <le duinerr loc4rgraven
rnaal<ten, een bezetting legden in kleine tlorpen
rrls Rarnscapelle, I,isceweghe, Dudzeele.
rr 't Gaat aan deze kanten geen crorloge worrlcti r', zoo troostte rnen elkaar.
Bn gistererr, 1\{aanclag, 23'Nor-emt}er, was
\l'eer een dier triestige, lange claqell rrn6 gelater
n'achten âangebroke'n, te triestiger nog, nu de
n'olkeil zoo Taag schenen te hangen,de vlakte zoo
i-regrenscl ïrras en een nevel de.zee omhultle. *
- -'t Gaat heel zeker sfleerlu'en, zetden tle menschen, en sommigen waren er al blij otn, want
r'lat .craf clan toch utat rrerandering.
rr Sneeulerr, helaas, ia i loo vroeg winter.

Ën

.qee.n ko:len

f{aar

!l

cleu l{aarrrloqrnorge.n hndden de Duitschers kolen uit Brugge laten komen, en dat rl'âs
r1e groote gebeurtenis, \\'aarover men dan sprak.
,, la., ia, r zei een vtorru'tie, ,, kolen laten ko-

ilr.irr, llrâilf hoeveel gaa.n rle Drttttsrlans er v@r
yr.asflr? Alles kost stukken val1 menschen en we
hèn toch zoo \À./einig rrerrJie-n,l binst 't seizoen en
lr'e \\:oT(1en zoo gepluimd nu... T{a, an<lse winters. dan harlrlen we <1e klniten binnen en we za
tcn 's s.inters zoo kontent bij ons stor"et'ie . r'
En zoo ktixrp r'le lange r,oormi<ldag voolbij ;
't u'etrl ( tloene )) en vclor tle yeranderifls gtns
nlen fiaar egns eten.
<

Patattên zijn er, Cod zii geloofd, genoeg.

))
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Na 't noenruaal \^'cer cle namiddag en dan

cle

lauge avorrc1... erl ge,bre,k aaû petroleun...
IVfaar neelt, deze }faanrlag bracht veraltde.

nng...
't \\Ias zoowat half chie, to,en cie rlenschcrr te
I(nokke opeens naal buiten stormclerr.
Die vervaarliike kna1..
Ec,rst clacht lnen aan ecrr honl... IIcn \/as al
\/at €feû'oon get'orclen aa1 dc versclrjjni11g rlcr
aëroplarren.

Maar weer een knal en v/eer een,
rekt gerommel, als hevig getlonder.

ee11

langge-

a Dre Engelschman is daar ! r klonk het. Op het
duin mocht men fcitelijk niet komen, nlaar men
rvas niet.te weerhouden. En 't vo k staardc in zee.

D,ocl-r cle nevL'l vertrorg cle Enge,lsche schepen.
< Vuur ! rr rieçr men.

En ja, soms op vijf plaatsen tegelijk zag men

cen fcllcn lichtstraal.

D,ie vlamme slaât uit den mond .r.an de lçanons!) beqreertle cr een, rlie iets van dic zaak
kende.
Engelsche schepen lagen voo.r cle kust en bo'mbardee,rclcn Zdcbrugge.
Losbra nt1 in gen zo,ncler. eind e, r'recseli j li .qetl l n tr

rl.er...
D'e D,uitsche'rs licpen vlug samcn en kropel in
hun loopgraven' zoo te Knokke toch.
Gincls verder naaT lfeist' en Zeebrtlgge toe
antwoorclclen zc clen Engelschman, maat niet

lang.
,
r 't Rrandt ! r klonk het oncler 't l'olk. rr Te
Zeebrugge.
rr 't fs de cokes-falrriek. l
u 't En cloet, 't is 't loodswezen. l
tr 't Ts Palace-Hotel ! l
rr 't I{ern ool< r1e statie zi.in. \lric kar clat vau
hier juisrt zegceu? )) splali ct cen, die 't kalrnst
,)

blccf.

Err hcller cn le,llcr r'lam.Jc claal op.zce tcgcn

sfioor 't gcschrtts,rrlltlr op.
I{eviger knal1cn, 1a.trg gcrrrnnrel , als'ccn rrertaar{ijk on\\;ecr.
rr rt fs nu on Heist ! rr rien men. En zoo cltturrle c1e ontroerirr.q tot'vijf uur, toerr 't bo,mbarclement ophielcl en 't \rtcc'r stil l'crd aan rle kust.
Eri sansc.lr iler avo,n<l soral< nren ove'r den oofto,.q, clie rru ook tot hier rvas .qerrac1ercl.
clen q-ratln'e.n

tr- I.otlriritt-rlzii'lt

r tl]ill illiLri

<

.

I(no'kkc zal ook zen tot:r'krijgcn

r,

ttoorspel-

clen cle zwaarmoedigstelr.

En, ja, cle Engc-lschcn

bo,mbarde'er-den Zee-

l;rugge en Heist.
Zeebrtigge imnrers rnet zooveel geheimzinnigheicl o'mringd, Zeebruggê,'t onto,eganke'lijke,
't afgeslotene, het ten deele'ontruimcle havenlilvarticr, rl,crcl voor eell station \ra1i onclerzeeërs
gchc,urlc'rr. Tusschen lfeist cn Duinbcrgen sta4u
Dtii tsclrc karrorrnerr.

Er u,as ecirter bij dit alles meer rook dan vuur.
Eenige gebo,urvetr \&,aren beschacli.qcl, een Duittt
sche loocls urerd gec1oo,c1 en u'as a1.
I-Iarlrlen cle Britten met ecn grobte'niacht willcrr 1auclcn, 't zou ge;lukt zijn, maar Engelând
hacl toen geen soltlatelr voor zttll< een gewichtiqe

onrlerncming. Alle beschi]<bare troepen haclderr
zicTt zoo juist bij Ieperen uitgesloofcl. Gansch clic
bcrschieting bete'ekende weinig meer clan çq1; rlcrnonstra'tie.
De Duitscheïs 1rânler1 7,e aar1, rva;lt ,lr,-leliil<
sloc.qcrr ze de lrattclell aan 't rverk. Zeebrugge
nroe'st rrrr ecrr gecluchtc vesting rvorden. De mal-

ncir, wclclra oo:k Russische hriigsgevângenen'
girrgen aan 't graven en 't tl'roctcn in rle drrinen,
aan 't bo'rlllten : rails werclen gelegd, wâarover

rve{tlra treinen allerhande materiaal âânvoerden.
l\{en bracht geschut uit Duitschland. En zoo zorl
Zeebrugge worden het geduchte piratennest der
Noordzec.

Niet ver vanclaar steekt

Sin t- Arr

n a-

z.ijn z,waren toren op, als het

tcr-l\{tti

c1

err

herl<enttitrgs-

prurt cler Neclerlanclsche gi'ens,
Daar en vercler te Struis', .Aardenbtlrg, of aan

't

Ztyjn cn Retranchement r,erblerren cluizclcletr

bij

rvie hct l-'onrbarrlement
rritqervcril<cn Belgcn,
g''t'oote verrvachtin gelr \/ân aafl stâ a n d e ber;ri j cl:irl g
lra<l opgervckt.

'

rr IJe Engclschen zrtllcn . lârrclen ù, zao heette
lrct lrier.
rr [r gaarr birrtrcnl<ort lrdlant]l'ijke tliltgcn op

Zecbrrg.se gebettren l, berve'erden c1e atrclcretl,
als r,r'aren ze in al de geheil-ren irrgewijd.
Ttrcn staarrler ttdlen naar de tootle clakelr rtar-t
T{no;li'kc, dc hetk van Heist, tietr tn'atertorcn vall
Duinbcrgen. Err bii eerlis helde'r rve'er kou men
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lijrr r,an Zeebruesc's rnurrr zelf

ook dc

oncler-

sch ci tlt,r r.

i)ie s"terurning r:Ltr kourerrr'lc rlirrgerr, l'cl1ir: ook
orrr'lcr de Diritschc gretissolrlatctr lrcclsclrte, ga1
letrige r-lageri l:l1er aanlc.itlirrg tot ccl zorrrlctlirrrqe vtlrcurteois.
Aarr dc Duitsclrers n-lrs gcsigrullcercl clat cr ecrl
irutorn<-rbiel rrrct }iirgc:lsc-hc s,piciirncn zou koruetr,
grerrs

rlic n-aarschijrrliilr naar rle Ncrlerlanrlschc
zorr rijrlcrr.

Iirr de Dtitschers stelcier z.ich aan 't r,r'crli.
,\uu 11,., grens u'erc1 ccn rl.raach,crsl)errilrg.. gcrtrzrakt', en liij c1c rvacl-rtpost ecn rrcrschansing o1)gc\\rorl)cll. Dc matincn
lanclstonners rran bo- ziclt r\'at ocfe1lc1l, olli,
Ycll (1e vecltig
1.116scfc11
zoo noo,clig, tle -artto walrrr tc or.rtrzangeu. Er heerscirte gciaagciheir'l ondcr clat han<1jcr'o1 1rla1rnelr,
hier in 't uitcrstc puntje ltan \rlaanclcren !

\\rat rclkte men ijvcrjg orr clc draatlr'ersl,cr'-

riirr.l klaal te l<riigen !
tr'laar zict, opc'ens kornt cr
rlot'1.r

irit f,isscu,c,qhc,

tusschen Blanl<crrl'crùc cn Iltuggc,

bii

ecrr

hct

rnarine-trcqlell ligqen, l-rericht,
tlrrt de arrtonrobicl riiet kon.rcn zal cn rner cle ver'l)('r'rillô rrict lrrocl lfu'cr'licrr.
Iicrr orrcrstc stol'l.nt 11it 't \1'achtlrrris, zl'aait crr
:t'lrrccttn't jtaar dc û1.ulnc.lr lrij 11e grclsr, rlie tt o1r
ec11 (I1'af zcttcl. f{issc]rierr nrccurlen zc, dnt t.lt'
autoniobiel a1 in aaltocirt u'as...
femancl hacl clit gezien en bracht 't nicrrrl's
rraat Slui-", ilat cle Duitschers varr r'le .qre11s bij
St. -\rrrra ter Jfuiclen ï,ege'e1cxrpelt \\'a1.en.
ni,.' tiiclins' liep a1s eclr \.urlrt'ie rô1rd.
Zt tingt ir nie t, zc lieperr I ,, hootrlc ntcu 'lticr.
J., , ,r,( il, zôr )\'( Ll zc iltnat' l<otrrlctt I r
,, Zc zjin irr aftocirt 1r, liionk hci elders. rt I)c
!i()1)te terugtocht begint. rr
,,\\'cl ja, gisteren zei me11 iirrmcrs, rlat 11e Drrjtstlrcrs aan r'lcrr IJzet r-eriaa.e-r'l waror. r,
', Ëir cle \1'eq ltaaï Roe,"elare lag opcn. ,,
Ën ia, dc Iingel.clrcn lrcirlren celr zecsl.lg .a.c-

,

zcckalraâ1

\\'(ltl]lC-ll.

$raaL

, .. \[çr1 nilt]e n'at nrql zoo vtlrig \rclrschte.
\,,'efd ltôq' a1 schoo,ner.
, T)c Err-clschcn ziin te Zeclrtttgg.e gciaurl.

,,-Ta, el is ecn Ërrselschrran
,-.tet,s aatteekoûrc1T; ))

tc paarrl bij

,'

t1c

,, T)r: Ëuqt'lschcn p'clatrtl, r spotte cchtcr ecn
,rng,:lcoliqc. ir Zc 'hehhcr clc T)rritschctr', zclir'r
'ri,t'lr1al<lieltrrsscn (Dro1r1-rcsclricter"s) trcrjââgd.
I{r'lrt rij 1<qrrorr-rcn gclroorrl -j ,r

. o;<tcl-cil. .

Tir

))

11c,n IIzct' ol lrij Tcocr-ctr.
hrt,'t-ii. u'ls rll lltrq.clsclrr'rr tc
7cr.1rrr1r-E'c, iarilcu. z.ûl7cn ta 't' orr's ct.,rst \\'crl zrro
r, \71'11"s.1.sg.

aan

.

T:t... tt;t:rt'ctr'looi

l"ii:rr lroo,r'c1r. r.101 11r' vLllsters lricr' r'jrr1:clei, 111 11c
lrttiz.rr da.'ctcrr... \\Icct qe 't rrop. \,cclticll (1lgfr1
()f \\-â1llt(-atf \\-âS ltct? ))
rr-,,t"crr itrtrttrrL:. ool.: r'rc'rsclrg11

rr'r'1r '11'11,

lIr

i,:1r'rrt'stc

l1ittc1,-y111161111611r1t

'I'cr'.1r.

dic dc

rrr,"ril("

(,1r

.l:rii.-'sbt

. rlic :r1 r'cc1
1'lta<ldctt. Zii lrijr,r.or'-

rr-cri1rllerr

1611.1 l)111c1t'r-

îa1I dc Sclrclr.lc. rlccrr'crrr:rali{ Irclllrcl.

lroc ,lilil:iils lrr:lccfdt:rr zc tocl 7.c.?-t.,.. f Ia:rtI)rrilscLcls kccli'lcrr tc'lllrrs tcrttg urcl qroôtcr

r1t,

tr-urcht.

t.1i

eiri

cle

cptimisten \\'arelr

1lt1

tocll itt dc meer

.

"r \-'rill<

stt-or.rtirde 1raa1'

St. Atttta.

'i1'clerrrgcstclcle irogp echtcr.

T'ocr t'lc scl'rci'neting

t1aa1tlc, stotrtl

lrii

tlcrt

Ix;orrr r)\,cl rlcn straatu,eg aâ1r cle gfetts, i'rtt
Ilcicrsclt l:rrclstorttrer rustig ziin pijirje te rr.'olit

rr.

liéri

irrirrr slc'chts, nlâar toch tlc ttcrtcgetrn'cxrt'r varr het groote leger, dat in Rclgië heerschte crr in B,:1g"ië leefdc.
Iicn tnau... 1naâr cloor hclr tlc zckerheitl, tlaL
uic zich ovcr r1e gre11s \\'aa.q(le, ge\/au.qell laaktr,
ziirr 1t'r'err irr qevaar lrl'acht.
rlig;e

Telerilgestelcle hoop...

llaat- lachen wij nict...
llcn zag 't ireftig \ierlangen van 't gcteister(le,
't sebannen'vo1k naar zijn land....
Daat aau dic grets heerschte in clie clagen cerr
c'igcrraarclig leven. 't \lias er eell oo,rlogswereltljc
llralt. Als cf aërc'plancn borrqr Noorcl-Vlaatr<ieÏctr r,erschenelr, \rrant merr bestookte nrr voo'rtr1urcn<l cle D'rritsche beclrijvieheid in c1e havEn van
Brugge cn aarl dc kust, liepcn cle menschen samcll.
rr:rn ltrt gcscllllt rlet af'
rriilrraxrncrr. It]n t'larr zoclrtctr zc tlerr achtel'volqilc"lr vo,qe;l tusscherr <le u-ittc shrapnelu'olkjes
cn kckcri iu spanuittg 1lâar zijli r,lucirt, of hij orrtslrâlll)en 'zou. Err in ciie cjeeerr (laaicle de eerstc

Zr'lroorricrr't irrutrcls

n

e

llrit iu

Zccrtrvsch-\r1aat'Lclerctr.

Na hetn

zot1de1l

c'r uog vclctr <laar ccrt lot,dlatltlirlg t1ool, lrattt
't lat r'licLt hii crr ze u'crrlctr irr Ncclcriarrcl sleclrts
eeillte rlreefcl

.

Zoo z,akte dic eerste Engelschmall o\rer (l('
grel1s en stre'cl< eir-rc1elijk in een polcler bii Brcs
licrrs neef. Eerrige lrocreu kqtamen arurgeloopcti.
,, tTollarrcl I l riepen ze.
Dc i,'lieecr hacl rrog (ienigszins gclrviifelrl, ruaat
1ru \:,r!hel(lcrclc ccn glans ziiil gelaat.
\\-e.l ra \\raten cr ook,l*ed etl an<l scir c' solclatcrr
rlie henr xâar Bre'skcrrs lcirlderr, \r'ââr ecn officiet'

rlcn tnau, tlic rratrrrrr-1iiL r'e'cl bc'liiiks hàd, I'ritlt-

,l,.liik nrrtvirre.

't \icuu's

,,

,lt

11

j

-\r,l.rcrr tu'ijfclclcrr lag. llaar ,lc lrnop slocg

''1

\/c1en haclclen geduld gelee'rcl.

. llaar

Ecrr lior:r-csponrlclt sc'hrccf :
rr Cistenuorgcn spt'ali ik dcr Rilt irr dc gelagl<;lrner van 't hotel rr Att Canon cltOt-. l
Flen jo,rrqe l<erel nrct enereieli gclaat crt een
r,rrar f1il<lic'r'cnde ooq'cu. 't \I/âs hcm eclrtcr aatt
tc zicrr, clat hii zich hier nict op zijn geruak bi'-

vonr'l tussc1ierr vicr nil1rc11, mct 11itzicl1t op cit:
'lirl:nc strrrt \'rl Brcslr.trs.
.lircht
{)cn-ooir irr tlc
tc zwcvcrr, rlc rtt"ijc r'lucht
1c. 1rcrncrr boycrr Bclgi.chc, Iilrgc1s,-:lte, Iirattscl.rc,
rnaar

cn:rl<

stedcn.

T)uitsclrc'lirries, bortcu eitlclr eu lrczcttc

e11 nL1

.qe\ral'rgcn

grootstc selâgkâlrler- i

luaar ecil lrol<je
ir

l{ct

in dit ho;kje, n'ant c1cvoor cel vlieger toch

I

o,rrs clrici:n

veltïol<licn s-c' gistcnuotget

1)uiirl.:r't-kc'r, r'rrtc1<lc lrii rrrij. ri 't Rcgende,
rrlirilr' \\'c r,,'i1dcr toc'!r rle lrtclrt iir. -\l sooecliq u'a'
rcrl \\rc gcschci<1crr. Tlt vlr)lrq lrorterr Bclgië, hovctt

vlr

,i\rcrr dt't'Bclgc'rr crr Iïrattscltctt ecLst,
orerstLoomcle 1atrd, ,.lan lrorten, de stellinl{crr rlcr Drritschels. 'k T,aclrte cens met tt ge(l(r

l(),.)11!J1

l;olcir.'t

*
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\igcrijnor, l)rritscirc

pici, 't gepat, dat loor rnij

bestenrcl \\/âs,

1l1aar

nrc trieL dcreir t:on.

\-errjcr lnalâ1', boven (lt verrrr{:}cste ciorpett tLlsscherr l{jcuu'l)oo'rt e!r ()ostcnile. En ni spoeclig
zrg ik Zc'ebr r:.q-g,*, miirr ee rste doel. 'k I)aaicie zt.to
laag rnogelijk, zw'eefclc boven c1e haven, wââr cle
Iluit-cciters eeir u'erkpiants voer onclerzeeërs hebbeir en liet vijf bommeit rtallel. Of 4e iiun c1oe1
raaktclt, s'cet ik niet. 'k Stecg zoo snel ik kon €11
zette koets raar Ztehucge, dat ik in enkele niirrutcrr irercikcrr ktxr. ljaar 'ir verclr,r,aalcle in eert
ucr,cl. .Ja, zulke verrassingen hebben we altijd.
'l'r;e'rr ik n'at beter naar ireneden kijken kort'
rrrerktr: ik, clat ik boveu zec hing. 'k Geraakte
r,rreer boven lanrl, uraar krccg een clefekt aa11 mijn
rnachine en moest daleir. Ik rvas in Neclerlanci.
legelijkertijd veruant ili, dat mijn tweekairrelaclcn a1 niet gelukkigcr !vâren geweest.
Zii ook ve1'dwaa.1(1en en liwamen nret ver van
c1e Engelschc kust il zee tctecht, waar c1e rrt)ranie Nassau rr r1ûr r, ZecTanà, lien oppikte. ;r
.De vlieger rrerl.elc-le, dat nr, ir in .12 trrinuten vâlr1
l)ovcr naar Calais r'1icgt. llaar na ztjn eersten
ovettocht, toen hij clus varr 't vatleriancl naar het
5.o,nt vertro,i<, n'as irij çict rneer over 't l{auw rran
Calais gciveest. Of hij Jan Olieslagers kEnde?
Darleliih too.nrle hii cer photo', waarof, hij tusscheir'rlerr Àntwerpsciren cluivel en een Frarrschel lzliqger stoncl. ir
\Ve zeiclen rcecls, riat

irij

de"

eerste rn,'as vân eeu

rij, vier jaar larrg, en in een geschiedenis
van clerr oorlo! rlogen r,r'ij ook cleze bijzonderlrciri niet rrerzutijgeir. Er claaicien nu en dan evenccts i)uitscheis, t.lic aangeschoterl waren in eerr
vcrvolging door llritten en zelfs wel eens een,
rrclke hier ku'aur desrerteeren..
lage

.qcvan.qelrclr olrleiciend.

Brj I{aCzand streek

I)riilscir rrliegtrrig
tie reir. So1,lllicrr scllctell t()e, tiraar nlor.stcrr zich in ectt
!,r.IClrt i\.-cn)c11 , rvatrt de l)uilschc vliegcl' u,iltlc
lrel lnet zijrr rnitraillcrrr beri'clkel . Dc kogcis
z:i-refdclr iir 't ron<1e. Eirrrlelijk lion rncu rlcrr nratr
r;\'eLtneesteren en tcren bleek hct ,1at hij stourc.lrotrlçen was. In zijrr machine lag iiog r,oorraatL.
Ile l:clcl had een nieuvg vliegtuig uit Duitschlant.l
r,.,ir',

\\,

eetrs eerr.

aarttit rneir hoorcle rr)ci)cn en

i;r'rar Zceblugge moeten brengerr eu

i<elijk

tiit klaarbli.l-

een l)lezierrerisje beschounrl , rl,at echter
::otttleriitig eintligde, claar bij dle I{arizrirrilschc
iluinetr, ilan in een scilttur, r,aar rle rnan zijrr rocs
a1s

kon tritslapeu err einclelijk irr iret intclnccrirrus

bij /\lkmaar.
't ()ebenrcle, dat eeir r'liegt-rrig iir z.er: claalclc crr
tian \rocr cle rcclclingboot r. air ii-ailz:arrrl of een
rnarinevaartrlig er heeri cl bracht rle <irerrkelin-'
i<arup van Bergen

geri aan

r,val .'fiens \\ralen tr'.'cc IJritteq i:ceds e€ll
uur aân het zn'er-nmen, hûn rrliegttrig zotrk dadclijk rveg, toerr zij geheel uiteellrt aan lxxlrrl gel'iesr-heir rçerden. Orn alles n'at hurr hirrclcrde tc
r.'ern,ijclcren, hadilen r.e ze7fr) hun laatste lr1eetielen uitgetrokken ; een hielrl cerr horloge tusschen
cle tarrden, dat hij tot elken priis beliouderr rvjlrlc.
l)e rrrarineboot Llit \ilissingeri lnva.rr nog juist
biitiids om rle beide vlie'gers valt (lelr rlood te t'crl-

rlerr.

't

Gebeurtte ook, rlat een vlier.qtuig tlaalcle

nct

ecn zwaâr gewotrd r'lieger. Ilerrs vortd rrretr tleir
\\'âârnemer taet afgelulit been. FIet r'liegtuig u'as
l,'ij Zeebrugge in een lrevig afn,eer-vtlr1r genreest.
Fieu granaatscherf had de,n <.r'irgelrlkkigen waârltcfller getroffen.
deralcl e in Zeeuu,sch \11 aanrleren
Ile verminkte rverrl naar Vlissingerr

I)e bcsttrurcler

l;ij

Groede.

-

*

6.19

uit de watme 1arrt1en, plots overge'
ixaclrt naztt rleze gurc oorrlcn, \\Iâar cle zotne'r zotr
1iort, het kr,rraacl iaareetijde. zoo lang clullrt.
Te Co-xyde bijvoorbceid, hct lieve ôorp, aair
ric c',uinen, bij den lloo'gcir Blekker, \llas ccll
iiarnp van Aralierer. Dc irrattltctr ct paa.rclert 1eecrrlc11 zicir irr ee'n peilTte, eett clal tttsschert c1c
zandheuvels. De tenten voor clê solrlaten ert c1c
rleliens r.oor r'!e clieren botletr s.lcchts cerr tnatigt
ds tro€pen

lrescirntting. tegen c1e koude.
rr De kourle rijpt r schrijft tr{enri }{alo, ( lllaat
op het ber,toren za.lr.]r, clat o'n.1er de zolett kraakt,
l,r-ciia:t het rnarchee ren het bloed iu berccqiilg. Js
irct mo,gcliili, <1at op 7 kilrmre'ter val irier de ttctlrctelde r,r'elktuigett, r,rrelkc rvi j aari .dcu ttor;Lr-titt:.:.rig rlcr nr:tensr:halr vers'chult1igt7 zijn, o1r tlit

oogcnblik ecil \vcrk t'au c.len clooc1 .i'olbrcugetr,
zrioals ntcrr cr nooit eel iu den loop rler geschic,1,

rris zag?
I),c rtrecscijil<e katronttalie ,c1ie sedert ..ltic tlagacu
cn rlrie nachteu cie atnros,fecr schokt, hcritincrt 't
ons nlaar r1 tc n-e'1. I)c grootc marillcstuklicu zi,i n
r,an dc p:ritii, t'le vlokl<en schuirn en water die
'.1e kniisers o,ps4latten, toottcrr aarr, <.1at i1e
rrijauclelijke batterijen antr't'cor rien. maar zolrder

rorr,l

,,

'rig sirkscs

fJensl<lals hoor il< r'lak bij nrii sclcrpe c1l olru-clluidcnrle krctctr.; hij 11i,rt orrrdraai vafl ccll
zanrtrheurrcl ligt een r1oo,c1 paa.rd met gerekten
hals en gebogen pooten. L'en vijftig'ta! kraaien
ziln 1.:ez.ip. irr:t mct lrikken r,a.ir ltun snavel te trersclir:L1tcn. llijrr ni,ril<onrst nraalst c'ert eincl aan
lrun maa1. Ze krijschc;r n,o.etletrd..., a.ls zc zich il
tle lucht verheffen en ronrl z\\ier1ilen. Terrryijl ik

l.old l,'islrcr, Rritscl'r acimiraal.

I i]ir. zijrt aart
l:unrst in i:ti gastiruis.
Zoo n'crcl Zeebmggc chrs een oork-,gspr.ut btrittn hct front, een cloelrvit voor Eugelsche bcsciricting van zee en uit ile 1ucht, nraar voor ilclr
'l..czettci:
ccir bas;'s, rvaaruit lcel clieiirie ovcr' dc
'i i.lrlli'l kll'aur. \\'e zullen lnecï \'air tleze harrcn
ltooten, alsook ove'r het kaliaai ûaar Rrl1gge, oir
n"elks oe\rels allerlei clepr:ts rcrrczen en over rl.e
uiâclitige ri'erken langs dc \rlaaursi:irc krrst.
overgebïacht, clocir oi-e't'i.',:,1 kt,r

-\ l -\.

Arabieren aan de kust.
- Het 7" Linie
gedekoreerd.
De pa;toor van Sint=
Joris. De aanval op Lombardzijde
IIet ll", lZe en 60 Linie. -- De

-feestdag van de,u Koning in l9l4 te
De Panne en te Brussel.

D,e \\/inter kr,r'a-m vtoeg dit irrrr'. -rji: ',, zrrr een
hard sr'izoen \,l)orden voor oilze solclaten, tlic bii
nâ âan al1es nos gcbrek harlc1en, nu dc irnip 1;as
aanku'am en cle herilrrichting van alle clicnsterr
r eel tijd eischtc.
Err rvat haclden zii ook te rerdnleri, cle vreem-

mij vern'ijcler, zie ik

onrn'cerstaanbaar beelden

weg, doo,r de katavanen in tie $,oestij11
gevdlgrl : herrveltjcs van zanclJ zooveer de blil<
1r:i.1:t.,. eel par]., fllr.t trrr;- tei1.1::r.1p...'r^'rs hctlckf . cit
va11 een

daar in eetr r'irrinhoitc, l<leirc tenten na.ast elkaar,

cn claar\roo'r A.rabielen rourl eerr houtvuttr gezetcn, clie sigaretten roolien cn he'ete koffiic rlrirrken.

Het ziin vrijrvillicers nit Algicrs, Cie zit:h voor
rlen clurrr rtarr tler oodos ensageerdel. Eerr ilatroelje ko,mt .iui-ct te'nrq. I)c paartler $,odcî dacleliik van hurr hrris, clat bii sominise ptachtig ge1.n'il rrrrrd

is, ontla"t.

Een Arabict.treedt oT:r nrii toe. 't fs c1e caicl , clie
tle af<leeling kornmancleett. \I7ij snreken met
elkaar en het bliil.t. r'lat lve gemcenschapoelijkc
vrienden hebben. -l.Ten brenct mij koffie I'olrrens c1e regels der .{rabis.chc belcefdheicl . $rii
hatr]-.elen lanq, natuurli'ik o.,'e'r ,{s11 66,rJsg, çn rlc
r-ot"st, r.r':1ke hier meer
\ 1 siers.

niipt rian

c4--

de hetqen rra,rr

Lawaai stoorf ons even ; sclror' .qerocp, eenigc
kreten, een \vat hcftiq gesnrek. Het schijnt clat
rlit tooneel zich rlage,liiks hii cle uitdeeling-c1er
levensmidrlelen rroordo,et. Iir is geen reden om
er zich over te l'ero41trt1s,ten. I{et rrrorrlt r.rreer stil.
)Ianreri \ioor eefl oatrcclic aangc,:iuirl,snrjnsen
it 't zac1e1 . Zij vert,ijrlc.,rerr zicir in de dchtiflc
virrt l:ct l<ânon.
"
Je. rvat al clrukte en ben'eqirrg nr1 in clit vroeger zoo afgelegen hoekje.

-650$/ust wercl vatr alles wat men cloo,rgemaakt hacl,
lerltaln 1nel1 \râ11 elliaal rrog allerlei \/reeselijkc
toonceletr nit rlie gevechten. Een cpisocle vertellen u'e r'le Legcrborlc na. llen spreekt cr nog vall
in cle streeli. 't Is het eirrcle r,an dcrr heer Dejorrghe, pastoor va.rr Sint-Joris.
r< De striirl u'o.èdile . Sedett clngen cn nachterr
liielcl het 7" liuie stanrl olcler r,lagen rran ijzer.
' Iin irr dit akelie r,r::[cl en oncler cleze in lornpen
gelrulclc soldatcn, r;cru'ilclerrl, clol van tazer\1ij,
stoncl een anrre zinrrclooze, jarnmer:lîi1< nrct zijtr

J3ij het graf r,an een iJelgisch so,lrlaat.

Lr tleze Novernl-icrda.qcn lrnil ook cle uitreiking
larr :rller1ei eerctcckerrcn plaats.
I-lrrr ')u \ovenrber hielclcrr c1e Iiorring en presidcnt Poiirc'até cen wapenschouu'iug ott-c1e markt
larr \/curne.
Derr 3' werd het ?" linie-regirnent op hetzelfcle
lrleirr iii'carré opgestekl. Toerr het nog itt z.ijn
1rc1<Lhaftigen strijd aan cle IInie-brug tusscherr
Sint-Jo'ris en l'[annekeilsvcre geil'ikkelc1 u'as,
ontving het daar cle tijciing, dat cle I(oning de
L.:opoldsorde aarr het vaallde{ toegekencl hac1.
\\ie hebbetr clie dagen beschreven. Ifalen \\rij nog
i,ail, wât cle I,egetborle er over schre'ef
t I)e viiand urenr'lt nog orlgekencl ooriogstrrig
aan elr cle torpeclo's richten verschrikkelijke ver\\/oesting aan in cle loopgraven. D'ierr clag telt men
:

oritlt

r

cle

talrijke gesnctrrelclen majoo,r I{otrari

crr dc artillerie-luiter-rant Canrbrc,, gekomen olx
zich tckens,chap te geven van \\'âar de helsciie
lrorrnrcrr rlitgaalr. Sederl zes clagen en zes nachtcrr lij,1t, strijclt cl sterft het re,.siment ; cle nranrren zi.in,Jruiten adem, cloch zij ho,rrtlen stând el1
schorcn zicii bij het toorbeeld cn c1e aanmocclieiuc-rlr van hun korpsoverste, luitenant-kolonel
S. A .Ilelohhc, clicn mcn r.ich zon<1er tellen toeq'i jcler ziet our derr mo'ed ziiner dapperen aan te
rtei:licrcrr.
Eirrcleliil<, om 19 nrrr',

uordt lrct 7" liric cloor
]:rt I-1" af:.'.elost.
Na ccne korte rrrst kccrt het ?" terug naar
\,l-nlpcrr irr r:csr-'r i': zijrrel c1tvisie.
l)c:rr 30" trr 31' (-,ktober uietrt het ricel aau cle
Jrerinrrerr'rrg van itamskapelle ; zijn 1" bataljon
helpt-irrede t.rt rlen aau.;al varr hct c1crp, cloor een
ofiensieve hrrwegr rr.g àrallr <le û -\-oortlliant rler
rrit te r;cfcuen.
Plaats
- llrr rla-n
is r1t. ovcrstroorrirg harc hescirermcrrcle
r'lalite lronrcn uitstrekken voor hct Rdlgische leger, rritrcprrt door c1e o.nophoucle'liike aanvallen
gelevcrcl sctlert der.r 18o Okto;ber. l
Nrr het in rust w'âs, 1111 men zich feitelijk be-

irrrrcrr geharcrr te rnaken.
ITet tra:i de pastoor van lSint-Joris. Arme oucierlinp;, rviens rreistand irr. den storrn rran den
slag gei<nakt wa-c... f)e eerste slag, en de hardste,
u'as ziin kerli, instortencl o'ncler de larvinen varr
.glarratcn. En cle arrne man, v66r de clooden en de
geu,onrlerr, t,ô6r deze afsclnur.elijkheicl van bloed
r- n slachtirrg,ha<l zijrr verstand langzaam zien ontsrâDDen, mct rrezels e,n bro<l<err... Een geruit tafcllal<cn als koonrrantel op clen rug, zr,r'ierf hii o1-r
hct slagvclil tont1, rnet gtoote gebaren c1e mannelt zegeîentl cn pogend, met kruisteekens, het
noorddâc1ig werk cler granatetr tegen te houderr.
Helaas, c1e anne stelcle slectrts ziin leverr aau
dc p'rootste gevaren bloot.
Zeke-ren morgen zclfs r.ag nrcrr henr, op c1c
r clcr 1c,o1-.gracht lan t1c eerste liirie ioopell, op clen clijlivan clen fJzer, in naam cles lfemels, r'err'loeking roepend over c1e Duitsche horJrorstrvc,e

clen...'

Het rcgencle

1<ogels.

Bn,ivolrclcr'! hij n'ercl niet

qctroffen.
Orrzc l<olorcil l'racl hcnr n'i1len clocn wegbrelt-'
qelr, nlaar harclnel<liig had dc arnte zinneTooze

her<ler met kracht geu'eieerc'l :r:;n .liuilc1e geloovjecrl te ver'laten.
Ëen namidclag terwijl hii, te.qen een huis in
ol1illen aanle,ttnencl, tlre,clet c1e qerto,nden die op
hcrties vootbij scclragen t'ertlert, zeqencle, k$'anr
ccl1 gi:anaât met de gtootste her.igheirl tegen het

stuk tluut lrotsen err bcsroef tle n ptics er tlie on<.ler tle irrstorte'nrle steetbloil;ken vell)lettel'd
u'crcl

.

firr 's

avttncls, toerr mctr het lichaam van clel
orr,?'clukliise oD eelle berrie rvegrlrocg, kruisterr
r;l'o11\\:err rlerr s,toet. Zii maal<tetr eerr liruisteekerr
.',rri- rlit 1ijk., overclekt ntet eelr lalieu, meellend
rlat lrcl dit r'an ee11 oilzc'r rlappere sdldaten was.

Eeir clezer vro,11\\ien rr-as c1e zusler ,'"11 r]e " paStoor, clie nos rriets v,ist... r,
Ta. nu sorak rnctt et o,vcl-. mâaï me11 verwo-l
clcr-11c zi<'lr lr.,r'qlr1 uit dat a.lles ontsnaot te zijn.
Ërr tocl 1rr,1 rcc"irrr:nt or \.Icurne's ntatkt tXlgcstcl4 storr.l , daclttcrr r,c;lcrr. ie:r1len, loen trict aarr
dc vetrlrn'crrÊ1refl. aalr de nrak'l<ers. ginds bij r'lic
llcr'"clijl;c I'rric,-lrruc of bii Rartrsliallelle gebler, Ctt ?

ÏTet u':rs cle l{orrinc die he<lcn hct helrlhaftia:
rcq'irrrert hicr o'nthoor.l . tti .t'r"l'le lrct kruis der
T.rr;'roldcnr('lc :rarr ltct rrnrrrcleil ct hieilcl ecn foc'

lct.'lr: tocst-lfaal<.'t \Iras s,lcclrts ccrr storrdc rust in het oorlogslcvcrr.

T)crr r.ol{cn.lcrr clas rec,ls stottcl hct -/" tc Nieuu'jt1 cen z'"r'ak putrl, cll to'ch

poort. D'it ble'ef nog alti

*661rvijtling 'iegens het vacledatrd' Ik ben gelukkig

persoonlijk c1c gclegenheicl te hebrben het voor t1
ic vcrklaren. Ik l'cct,clat gc irt a1le o'mstantligheclcu, voor hincleniissen cn te nriclcletl va1l gevalcll
s,te'ct-ls hoog el flirtk cle cer vall hct rtaanclel zult
hautlhaven. l
Dc vaanclc'ls clcfilcertlcn I'oor clcti Iioning. Varl
'loggia eetrcr villa staarcle de l(o'ningin dit
cic

scho,urvspel aan.

Van het 6" linie, clat bij Ran-rskapelle zoo clapûer strced, halen wij clcze clagorde aa11 :
( Op zeer biizoll(7cre u'ijze moet ik het 6" litrie

gdlr-rkrve'nschen dat 1zàn af <le eers'te urett v'an cletl
.30'clezer ,1ee'1 geurmcn heeft aan clen tegenaanval op Ramskapelle en met cle levendigste energie .gestreden heeft den ganschen clag van clen 30"
cn clet sehee'len ltacht van clen 30! tot den 31"

Het portaal cler kcrk te Nieirwpoo,rt

l

Oktober.

vau zoo'11 gcu'icht. I{et t:as inuuers cle sleutel
tlcr or,'crstroomiltg. C)ns oppcrbevel wiiclc z.oo ver
rno,geliik meester zijn op rieu airrlereu oever en
hct 7" kreeg bevel zicir te rrestigen op c1e linie
I,o.nibarrlzijde, Groote Bamburg.
Nog o,rr<ier clen irrclmk van c1e plechtigheid van
.

rlcn rto,rigen tla..g, stor-m<lcrr r1e troe,pen met verbazenrl élan vooruit, maalrelhaast stuitten ze ol
cerr lrevig vrlr1t. Ze nrocsten terrrg. Eeu gloep
rvctcl afgesneclen err ge\ral1gelr .qellomen. Aan rle
slrrizen van Nieuutpoo,rt sto.nd luitenànt-ko'lonel

Dat zijn cle feiten r,r'elke aatr het 6u-liniere-qinrcnt c1c eer: hebbetr gescho,llken in go'uclelr letters
op zijr r.aanciel het opscirrift te dra.gen :.rt Ralns1<apelle.

l

En wclke troepcn verdiertclen niet <lergeliike

ontlcrscheiclingen ?
Sleclrts latet heeft men algcrleetr het groot be-

lang vatr clel fJzerslag ingèzien en het s'as. zooais

dc Zu'its,erscire kolonel Lecoilte schreef
,r IIct bcstc bcn'ijs vatr hct 1r1lt vatl clcn Belgisciren rl,ee,rstatrc1 op rlert fJzer is c'lat c1e Fralt:

Delobbe in een vlaag'i'an mitrailleurvuur. 't 'Was
cen .kritiek oogenblik. De vijanci, overmoeclig

schet, -!lercverrs c1e marine-briaarle, slechts eene
enkele afcleclitrq kondcn rrii kriiqen o'm het Be1gisch leger, gerlure4de deze rtijftien rlageu langert
har-dncliliisen strijrl op hct front van Diksmrride
tot r;arr c1e zcc. te rtcrstcrkcrr. Ffarl iret Belqisch
lr:qeL 9.ccn statrtl gehouclcn, tle Éngelsch.Fransche lirrkerflank l'err1 evefl,;lsggs d en uaar het
.:lirirlen, to,t o,t,et de Le'ie, misschien tot over <1e

orrze hanclen.

Sournc leruggdlrongen,

cloor z-ijn sukses, eing r':rn tle veidecliging zelf
ten aatrr,al ovc-r L'rl mectrrle de sluizen te r-er-ovet'crr. De orde in o.1rze trocrpelt u'erc1 herstelcl en in
t-'cri hardnckkigen tegenaarrval rvierp mel cle
Duitschers temg. l.{en hacl den Ramburg niet
l<rurireri nelrc11, nraar cle sassen bleven sterrig in

I)e gevarigen gelro{neu groep u-err1 cloor 't btauclerrd f,rlmbarclziicle en het lralf vcnloeste \Ire'st-

er daar \/oorloo}[en voegcle bij hen

cntle naar Miclclelkerke serroercl

pig in

c1e

kerk opec,sioten.

ccn aanta.i burgers, u'arrt nog altijci waren er te
T.ombardzijcle en Klein-Westenile rnannen, vrou\\ cn elr kincleren gebleverr.

I)c orrgelukkigeu versciro:len zich in rie aarci-

aopcllielclers cler hoveniers bii c1e duinen. Nu en
tlan werclgn er als rrercla.cliten aangehouclen. Tai
vau clcze rampzaiiqc bervo,ners ku'amen onrler tle
bcschietirrg om, want zcier clikr'"-ijls lag Lo,mbarcl-

ziidc orrcler cL-ievorrd,ig

\:u11r

lrcirle partiien en trit zce \/41i

:

1râ11

c1e

lancl r'au

cle

schepeu. I)e ge-

\:anqelrcll mo,estetr clan derr vo gcntletr clag tc

Orrstctr<lc cleu.treitt oo traar l)rtitscirlarrcl . Zii tc:t'claat arur r.lc l.:'ttst lroq âalr lartrlrreto,otetr,
lroc hnn ree'inrcnt te \*rcrri:t.rc gcdcl<oreerd ge\\lo'rtc'l..'lcr-r

tlcrr rltas.-

Oo het stran,l -,'arr I)e Pantre deliorccrdc r1c
I{oning ool;,:'le varr.clel.q van het I|" eir 12u regirletrt.
,r C)fficierctr, orrr'lerofficiercrr cn soltlatclr )), zoo
sprak clc Iiotring, rr scdert clric rnaancletr, te Luik,
',,oor Antn,ernen er1 aan clc'n TTzct, hebt +i scstrcclen tret nimmcr lrta.nlicleuden moerl. Dc natie
is fier on u, irr haar naârn dauli ik rr en t'ensch ik
tt geluli, Tk lrch volstrcl<t vcltronwen irr r.rn' toe-

i'

\ran tlie Not,ertrberrlnqctr lrtocicrr rlc ttoq cell
!'cll.lute11is a.anstilrlrctr: lrct vjrrcit viur detr feestclaq cles I{o,ninqs oD 15 November.
't \\rcrc1 in het lçer]<je rran I)e Patrrte gertiertl.
's l{orgcns hacl-hct gesfleetlwd cn tle cluinen elr
hct s,trarrrl lagcn <lnar l'it gctint. \ran zee klotrk
hc't gebulcler- clei'ootloqss'c1tct,-etr.

r,elo.lc-saluntschoten n11, ilcelr,

't Waren qeen
tt
lvas bittcre

enrs,t.

11"t t1is5ioruraris zong he't Tc Teum. Tilaroetteir
:-r'lral4crr. I)'e voorker'li was rtootheftottclen voor
dc o,f{icierrerr Tc rriddcrr cn ap1r1s1 zateu of stottden solclaten nrct burgcrs. 's I{oninss feestrlag.
\,\-rt bcrinlrcritrgcrr rrrr I Na dctr r'looc1 r'arr dcrr ber;rirrr'lc:rr nlirrs Roir<'!cu'iin. rl'etrl Alhert 11e
1'vooirorrrolercï. I-me. blcef hij \/oor ons o'n clen

. Ziirr lelerr er oovoerlinq \\'ârcr zoo
Tôt Alhcrt nlots il 't vo,lle licht
tracl a.ls ecir crnstig. rraar.lig. .'lerroll<ratisch r'orst.
\l.c1r, rl'e schctscn Jrier ziir 'lcvcn rriet, rroclr
ziir strrilie, ziin bezoel;crr alrr rniinen, fal-,ridken,
:,iin ornsang rnet r1e r,isschels err 't stichtcn van
irct uretli <icr Tbis r.oor r,i-"lchers\\reczelr, ziin reis
rralr T{ongo.
\!-s Tlf ijgcn over zijrr rrcrlovirrg, toclr cluizcrtrlcrr Beicren hern voot 't palcis tc l'Iiinchen ku'anrcrr hulcliserr, r,e zlvijgelr over àijri huweliili, de
:,clrtetc'r-onr']

1'1,11r.,prr11içr.

-652l{a c1e uris begcven zich veel persoo.en naar de
ilrederoclestraat, om er in cle conciergerie van hct
iraleis cles Konings,, c1c lijsten te teekenen, welkc
i'r ter beschikking der vaclerlanclcrs liggen. Maal
r1c l)uitscircrs zijn door hrrn poliiie irrgelicht. En
,iaclelijk komerr een ser.qcant cn een Duitsch burger ;rich rrleesler makert vau cle bladeti, rvelke nog
zijn van ,lcir irlit,
l{un bemo.eiïlg uekt i)rotcst r.z,.n c1e o'nclertech:tiraars. \zijftig pers()llc1r rvt.rtden trijclig en be'.trL

krcct u I,eve
'r' i'onins I l
I)e Duitsclrcrs iroutleu cctr iler l-lctrxrgcrs ilatr
. n s.lcepen helr urce orrclcr iret gr:joulv der trtcrLrrtr.r'oorilcn dic' gcu'c1rirlaa<i mct cleu

:rigte.

I)aardoor horrdî lct dcfili rrict o1r I3ii gebrck
r,ari lijsten, legt r:rcu naautltaartics'ttccr, r.,-elt-c
l': rr slottc c1e bri i' i, i:rii,- t1s opstopilelt
Fict sclrcpeirlioilcsc ;rorril irr naiurr rler sLarl ccrr
.

;,, j115, .,:ii11

qeirr'l:u'rnsci!c11 2iil.li cien

Iioning.

,r

KX.

'

L1ovt1 Cleorge.
gebrrur-tc

tlcl rlrie krxirrgskinrlcrcn,

kensen.

ziilr- tLo<.rji:'

trok Albert naar ziln bescheiclerr rvoring

aa1l

I{ct

De slag der liei rilieren
I-oopil.ravcnoorlog -- llac=

--' Fallienhayn. --

rn'orc1t

tiirl , rlat

Poolsche

\\,'e \\/cer cclls eclr

qr:uckligc IJirrrlcirl;rrt-.r:,,

(1e11

lJzer.

Geluk en voorspoed r,oor zjirr rrolk. 't \llas dc
r'r,ijcling varr Koning Alberts leven.
llaar een errlstig cn eerliik nlerlr als irii, rrrr.rcst
itr Augus'tus 1914 't fiere antrvoo.rrl sprekerr, clat
u'e kerrnen. En hii heeft 't Lroogc vrnrbeeid vatt
tnoecl
en kracht in cle zu'arc- bcprocr.ing g:e.p"cvc1r.
'
Verplaatseu u'ii ons e ven te Brrrssel op dicn
zclfclen sto'nd.
't De komnrantlantuur had vc:rrronren, clat c1e
geestelijkhei<l 'van Sinter (loelen onr -1 1 trrtr een

hooge mis wilcle rriererr ter rrcrvaugirrg van itet
'lc, IJeum en liet cloor irenritlciclirrg vau rien rntncitts aan den clehen u.etcrr, tTat zij \.erboo(l aan
rlen rlienst eerr plechtig karal<ter te r:crlectten l,
schriivcn Gille, Oorns crr Ilelarrtisireere in lturr
Lrckend boel<. rt \\-ij zullen ons dus lnet een gclezerr nis tcvretlen moeten .stelleir. \\-at gceft het
De aanbiik binnen iir dc ker'li, lrtaar tlc rneltigte
I

zelve vatr de
van allerlei
overtuiging aantreft, en alle statitleu cicr lrevoll<ing venne,rrgd zijn, lrcu,ijst r'iat a1lc tuaa.iregelen
yalr tleir vijalrl macfiteloos zijrr rtoor c1e kracht
van liet openbaar govoelen, orr.r clit te vcrbindereu
cen betooging te hour1e.n.
Lr hct koo,r bemerkt uren <le vertcg'ellr'oorrligers van het hof, rJe magistlatutlr, de balie, het
lcger en cie politieke wereld"
11e samerrstellirro-.

'-

i1e andere frrrrte11 \{.'crl)r-'jt.

liil< huis ell voor uu' r'olk. Dit is de cliepstc
\\:cllsch van uriin hart... l En it Oktober 191-1

schare, niaatoncler nle11 pcrsollâges

in Polen

vrouweû te llolznrinden. j Russische
gsvangenen in Vlaanderen.

Irclilimirring en cerste regeeringsiaren.
Iu Oktober l9l0 bezocht cle Duitsche kcizcr
IJrusscl.Uit zijrr redc halen r+,e slechts cleze ric,orrlerr aarr : rr l{oge dc regeering van r1\\' }Iajestrit
gcluk cir i'ooLspoccl \,ersl)1.ci(ien \-ôor ri\,, kotritrk-

zich verclringt,

[{indenburg.

I:r

blik

o1r

ILrtsleu:r'! str.ltd rlc

trr r'liiur rlic niram

rletr

ga:rschen ootkrg hrirceis.-'ir1, tentnitr:-te rroor r1c
lluitscircr-.. .r-i1lcir ir ii ccrst u iit nailcr or-er ltcnr
vcrtellerl.
Faul Benckenilctfî ro;r IJinilrtlrut.s rt.cr-tl itt
l847 te Posen gel;orcrr. Hij u,as rlc zoon valr cell
ol1 i,.'ier. O1.; cie scho,ol i'rLrr Glogau gaf tne:r lrenr
ci,'rr tetuigschrift. u'aarirr zijrr gcrlrag goecl .*cnoenr<1

\verd, uitqril)orncir ziirr q'roote bablrcl-

zrrcht. Zijn volclerit'i1;trr irr g'.r--llsdicus.t, I,atijn cti
aarclrijkskunde warerr lol'locurle, ntaat rvislnn<Ic
hlcef beneclen alles. Hirrclcnl;rrrg ging rlatr trairr

,ic karlettensclrool.

Iu l866 rram hij :,.,1s !riitc'rirnt dct:1 a.art tlctt r.,.it'
1og. To,err blee;k tccils zijn licfr'Le voor t,len krijg.
Yoor een soldaat is <1c oot'l,rq clc norma-le tocstarr,l, schteef liij. Zul'!:c ir1a1i1r?1r ziin gc'.'a.ar'liik.
\/olqens onze belrripnctr is trtcir solilaat ottt itr clert
rltcrstqlnoarl t.ii.: lotrl'i te rrertlc'rligcn. Trl rlictl
oorloq iverd Hirrrlc:rlrttrir a:rrr iret hoof<1 gern'otr'1
ln troul beuta.irrl.lc !rii clcr tloolschotcn hdlm.

18?0 rno,c:st hij <l:rrr l'el zer:r genieten. Ool'Frar,krij'k. lllitscltc o-.'ern'itrnitrp-cn ! Irr
rrenis gevccirt orrdcrsrrlreirlrle hij zich. Rji Sairrt
Privat mecnclc trcir, rjat hii r..1ood l'as. FIii 1ag
orrtle'r z;iiu nectç{cschotcr: Daarrl. Toett lttctr llern
1.r".,1!j11,1". !,lcr''1.- h; j orrçcilecr I.

Itr

1o,'-

i11,'.l1

Tlinclent*rrc tttaakle r:-or:dc trtorttatic. ltlt lrrj
lrotnnattdapt \:r,ir:', r,rj: r'r,,r'looclk.(rt'ns. ]iiqcnatrrljq is l-ret. hOe l.ij zirh trrcf r]c strt.lie rrr.1 l,et Ir't.'
rcirr rler ITasttrisclrr: lrrirr{r1l bczil hielrl , zoorltt
men hem zelfs u dc,t r12t1 der rl'."ren rr ttoetttde,
c1t ook rl,el rr rle slijkgqreraal. ,,
. In .10]3 i,-zoo schfi jft Paul l.orris TTer"'ier irt

-683eerrlirrg zal

\q

irr zijrr hoclije, las de bladeri ut

siJcclrte soms schaak iuet een reutenier a.ls hr;.
IJan rookte iiij zijn pijp. Gor,oonlijk l as irij door
.',,,,Jc ot cirje hontlerr vergczeici. iierr irielcl lIiriiicnburg voor ee11 origirreei.
ln het leger had hij cverrctirs u eiuir- vrienrlerr
uctckl, want hij lralll uooit rieel aan de rrraaltijrlerr'
oï fcesten zijner vriencien el l.rc-si-raarde een tlecl
varr zijn so'lclij, oui zijn lnocder, rlie u'eclurve .qcu t.r.r'clen was, te olrrletstcttrtcn.
Ziiu mannen hicltien
i'an itcttr, en noettrrlctt
"r'ci
r, onirlat hfr-datleu
hcrrr ze1îs ( papa }iitrclenburg
iiol c1oen, die het hart.trotÏeir. r, Ili zag hem cerr
:arschen nacht aall cle slroncic !alr eeu ziel<: ztLtc11 cu weet, hoe hij eeus ziju cigcn teut voor cclr
1ii-arrlicn o,rrder-olficier aisto'nd r; getnigde ic'
nrantl, riie ouder hern hacl gediencl.
r)ocii irij harrtiliaal'c'ie' strcng cle ttlcht. Zoo lict
iiii tijCcns clen oorlcg cerr vliegcr aanhouclen, otlr-

dat hij tuec minutctr tc laat nrct zijrr rappoltcll

iirvatn.

I.ord Kitchener, inriehter van

'i

zijn < Sillronettcs ailcntauiies,,,

Engelschc

1c.c;cr

besprak ruen in

clerr Reichstag tle <irotrgmaking der ,\iasurischc

nlcren. Iliirrienburg hatl dit vcrlronrcll en lroeg
cen audiëntic aan detr minister van ooriog. Hij
gaf <1ezen zijrr rneerrilg te kerrnen en wercl tocrr

als rvoordr-ocrrler varr rlen rriinister nâar

den
Reichstag g.sttrnrrl. In cen qroote rcde tootde hij
aarr de verg:rt'Lcrirr--, lroi: .'le rhoogmaking dier

lnot:ril,qs.rn ()osteliik Duitschlaucl, tlat
zu'ak besctrernrii was, valr eell natuuriijk vcrcie'

ilicrer c'il

rligings,iniddc'i l;crcioverr zou. Zijn clenkbeclcien
bchielderr c1e overharrcl cn liet .ontwerp \tu-erd

rriet gestemcl.

Iienige jarcn voor (lc1r ()orlog u-crclen in die
streek de gror)tL' nralr(ctl\'res gciroudcn. De keizcr
voerde een lcgur a:11] cn Hinrlenbulg een arrcl€r.

I)c keizer

1o:l<tc

rcrr valstrik

dc lroci)cn van Hiudenburg in

's -\r-oncls r,rocg -ù-iliie1m

II

aan den verslagen
î,-ncraal, wat hij o'r:er ricn rlag dacht.
,, 't Is heel schoon, -Ilajestcit, heel schoon, om-

tizrt het nit s,pclel is, nraar a1s het werkelijke,
stdjd" gcweest \,\'as, zou ik uwe mârlllen opgegetcl hebben. fiwe llajestcit heeft vercciteidenc
.qroote ïouten. l>egaarr. Irr een \,varen veldslag liad
i1i urv rna,rrnen in derr rug kuunen aanvallen ex1
a1ien, tiie ik uiet gecloorl har'l, zou ik in cie llaltische zee get\roryen hebben. l
.\*r,oit vcrgaf rlc kci;rcr ciczc ruwe openhartig.
iieicl aan ziiir tegenstanrier rran eerr dag en de
ovcrù/olllrene irr c1e l<rii.qso,cfenirrgen moet wei
lregreperr hebben, \,vaaroln hii zoo lang werkloos
1r, I{zlrrrrover gelroutlerr wertl.
1n I {i I I toch r,vercl Hinclenb-urg op pensioen gestelci. itlerr zag hetn claar geregelcl in het koffielrtris cier Lilclerr i.itten. De babbelaar van .weleer
lvas een groote zvr{jgcr geworden. Ais een oude

ftoen dc hrijg r,an I91J rritilak, vroeg l{indcrrl
irurg het bevel van eelr lcger, maâr men wiide
rriet van zijrr diensten weten elr cle gepcnsione'crrl-e generaal bleef te Ifaruro,r,er.
Wij verteiden vroeger hoe I,udeudorf over
i,cnr tot clcn keizer sprak. l)eze spotte eerst. Ilaar
't ging slecht in Oost-Pmis'en en \\,-iihe]m II kou
nu den ti rian der mererr D wel gebruiken. < Eensklaps )) zoo verhaalde llindenburg zelf
ri ontving ik een telegram, dat cie keizer mij aan
het Oostelijk front 't bevcl ovet een leger gaf. Ik
had zelfs den tijcl niet nrij vr'aflne kleeren aan te
".:chaffen of mijn oude uniformen op te laten
knappen.

Ik

kreeg slaap\À.age1rs en saio,nrijtuigell
ik naar Oost-Pruisen. l
Wij hebben vroeger verhaalcl, hoe hij daar cle
Russen terug u'tt,1,.
Bn eensklaps u'crcl cie vergetc'n generaal een
iralve God I
tuMer vertelde eensl,schrijft Hervier, adat merr
rlen maarschali<
Hinclenburg werd tot die
- * een brief toezo,nd rnet
.,r.aarrligheicl verheven
luis cenig a<lres deze woorden : tt Aan den popu.
en a1s een prins recd

i:rirstcn nlall van Duitschland,r.
li1cl1 een firuseurn

inrichten

h.crinnerencl aan

Te Posen

zou

voorwerpetl
daar imrhers

va11 a1le

den held, die

gelnren was. Weinigen hadden dat vroeger gewctclr,nraar nu wercl alles natuurlijk uitgepluisci.
ZcN> vond men, dat zijn geslacht er een van solrlaterr geweest was

:

l)rie en twintig Benckenclorff's stierven voor
irct vade'rland; vier namen deel aan den ooridg
van l8?0. Een sneuvelde toen en twee werden ge'
rvo,uri.

Niet minder fier was nu natuurlijk

de

baas rrit het I,inclen-koffiehuis te Hannover. Velerr kr,vanen naâr het hoekje zien, waar de gepensioncercle generaal altijcl zat.
Hindenburg werd eerelid van hoogescholen en

vereetrigingen.

Zijn naarn werd het merk voor

iro'eden, s'igaren, zeep, koekjes, schoenen, dassen

wat aI niet
Elke staci noemde eelr straat naâr hern. Voor
e1k laam stond zijn portret, clat ook door duizenden briefkaârten wercl verspîeid. MEn no,snde
hem den rr IJzeren Hindeuburg r. En in Juli

c11

!

.,*

-*

65.r

lÛirl ruaalite ilrcn tc licrlijr_r voor iret lieicirs'

hen rccht orrclcr hct vuur cler ltusseri.
clt: ambtergrren riiet protesteercu,
niaar tc'err <]e k-crgcis al te sterk begouucl te llur:
ie U, \ Llzu('ttl,Llt zc rrçtI gullcrâti ttc iLtttO tc Uucrt
\.oeirelc

taggclrouw (ien lrouterr |lrncenburg.
t-l.c't tlceld was i2 mcter noog.'iille vcLec'rciers
lir-urclcu er een uagel in slaau tegeu eeu vastgcstelct ta1'lef. -Be,tirmartrr-.tloli.lveg, c.l'c r-rjlistanscltcr, tlc lrrall vaII ltet u vuuj€ paPier r, \\u(l(ru IlLL
in en hielct ceû recle over detl uran, che LLc hulctc
zljner-sol(tatett.bezat eD. ook deze van ilct voli;.

sLr".ri;pcri.

ri

a!c r1lj zic.h

4erst durlctc[

.

ru Gcileel c,runogclijk,
cri rinvcrsior..rrbaar lict

elaar dc toestaild

lu ltcnt irkanreert zicir cie heklhaiiigircrri I an

1e

iJauk aau dcrr keizer, kururcn lvij he.icii cerr
rvcrk vau l1el(tad1gl1erd volbrellgcu olruer cre

't Was voor clen keizer orn lalo,erscn te worclen,
maar hij gal h'et voorbeeld vau vereering. Hirr-

tienburg was voor clit altres niet ongevoqhg. Ilrj
iiet zich blijkbaar gaarne fotr:graTeereu en las
we,l, wat men over hem schreef
Overigeus bleeT hij eenvoudig, was zeer gezond, sliep onregelmatig en werkte menigen
lracht. Zib maallljden wareu sober.
ru Hij verachtte de Oostenrijkeis r zegt l{errrier. a Zekeren dag ontving irij het bezoek van

een Oostenrijkschen generaal. Deze buigt zich,
verwart in allerlei beleefdheic',sbetuigingen en

begint

i

ik heb de eer... l
l, valt Hinclenburg hem in de rede, rr gil

<

Maarschalk,

tu

Ja

hebt cle eer en ik den 1ast. Begin nu dadelijk over
u\v onderwerp. ))
, De generaal hacl een gloeiendEn hekel aan de
\roornalne embusqués. Zel<eren clag werd hij naat
het keizerlijk paleis gcvoerd door zuik een gecruiruskeerden etiehnan. Toen hij uitstapte, stoptc
hij clen man vij{ rnark iu cle hand.
< Gij kent mij niet l, stamelde cleze. a Ik ben
baton von X... \Vij hebbcn verleden lviuter nog
Samclr gejaagd. D
tr Jonqe man, als men cirauffeur is, moet mett
*r nàk a1le verplichtingen van aallvaarden rr, beet
Hincienburg her,n op scherpen toon toe.
Zekeren ,1ag kwamen twee ar.nbtenârefl uit

Berlijn in ziji hoof<lkwattier. Hij ontving ben
ijskoud en nàodigde ze d'an tot ecn auto'rit' Hij

tict

ttct-

lloo,ri1g.ilacl, gct:rr rekening hieid ure{ die lt'eigc

zuster van

rulg.

. clen keizer clen eersten nagei irr lret beei<l eu toerr

voigde cle vroulv van llrndenburg haar voorbeelcl, zoncler vrees haar mau te oucterrnr;nen.
Hinclerburgs.kirrclercn iledeu tretzell<ie.
Onr '7 uur 's avoncis zatett er reeos 2U.uUtJ nagels
in het beelcl. l)ie nagels r\,crcien verkocht ten baie
van het D'uitsche Rooct kruis I een goucler ko,stte
100 mark; een zilverèn viji en de vulgaire rjzercrr
eerr mark. Dagelijks hadden de bladen hct over
cle spijkers iu het iijf van Hindenburg
l,laar 's uachts zette men toch een wacht brj
het beeld, want onvaderlandsche dieven eerbiecligen zelfs het a meest eerbiedwaardige r uret,
zo,oals cle u Vossische Zeitung l kloeg.

iJlultcn clc antL'tcllaren tru

I-,ct'solrcn vool, ûloeci onclauits ztc.:r zaII c1r LLtu 1u
cte vnurirnie zrjn, o,urclat ze firet anclers kunneu.l
r\j"eu zegt, ciat (t<: kcizer, cire cleze anibtenareii

))

c1c

jjrriljlr

rit: L

oogcn vau l3rsrnarcK ( \,v1elts beelci tn rle llabUlt:lrr
stoncl). l,ateu n,U roe,pen: Ilo'era, vool- cieU ketzer,
oûze'll oppelstel krugsheer in dezeû oor.ir:g cu
clat cte God cter legers lrcm vâû zcge to't zcge

korte toespraak, sioeg

11lcen-

ir;u a:ur rlllrcreulrLlrg voorgcstcrtl beiiLe urauurcu
lJzcrcll IiItus eerstc klasse toc te liclutclt \roLrr
(lnpliere liou(llug oixter ilet vrjailcieirjL \iuur.r\lerr
moest ztjn goecli{.(1Lrl1rg ireblrcn. .lt; r,vergcrcie eu
scirreei ln tianttcciielrlllg : u ik ciei<oreer uoorl

Liratr tertl.

'\a

wciri,

lllg ol:) iltttt utoeti. r1e \\âr€il lllullcrs rn.crg vLllllliluc ge\veesi;. jr.curgc dagcll iallr wcr(t r11t jJct-

\\:rt $'rJ lrcllr vetscllllttitgti zrjtr : cçtl\\ ltL ttrllrr-

d€rze

zeer gcvaarlijk

zcii rtret tc ntr:cterr blorLtstcllcil, t;-rr
kccrrte 11âar llrt iiocrîcii;r,vartrer tcrL1g.

LIct lcger, hct sr,tkses valr z1j1r oveLStLu. 1.r11tcic1ll-iLlig ts .\,uo,r olls cle tLegcnstoot, cle liarncrslag,, r,e
vcrtLccftgct ell vcfovclLiar. -lJc ticizcr lrcer1. sczcËl-(I,

vucL(j.

ctz11r

l velkiaarrie de gcuelaal
lrij verder rijclen, ruaerr',

-htij

kon ook hardvochtig ziju, te oolcleeierr
uit het l'rarrktortsche <lagbiart

naar een bericht
r

au ,' Uktobcr lUl*"

r\lvorens cle -I{ussen Insterburg veriieteu, koutlcri ze uiet a1les ineevoereu o{'vernielen, zooals
ze het gervenscht iradclqr. Ze traclrtteu Let tJal
onbruikbaar te nraken. Zoo goten ze petroleurn
over enorme voo'rr4den brood.
Toen de generaal zl1lks vemam, zei lij ;
rt ,\Ien noet over clen smaak niet trvisten. Dc
i{nssen hebben hun voorkeui. Dit brood zal toL
r.oecling der Russische gevangenen riienen, zo<.r-

de voorraad. strekt. l
' iang
-t-let was wreede humot, en o1; dit gebied veur

vcrnielen hacicleu cle Duitschers werkelijk geen
icsscn eran c1c anclcren te gevcu.

ilat ilindenburg vau hotclen hielcl, toolde hij
ook iu Rusland. Hij stal clcze ,lveike naar Zijn
zin n'arerr en zo'nd eetr konvooi Pooische iloggeu
lraar llanrrover. (lJ
I,aten we thans Hindeuburg in 1914 verdel
aan 't werk zicl.
Na zijn ge,lukkigen velcltocht irr Oost-Pruisert
ontving Hinderrburg net clen maarsehalksstaf
\et opperbevel van alle troepen op het Oostelilk
front. Ook iret C)ostenrijksch leger kwam onder
zijn leiding. Juist op clit oogenblik gaf de Russi'
sche macht haar reehterflatrk in Gallicië bloot.
Hinclenburg bcsloot ze niet rechtstreeks aan te
valiel, rnaar de krijgsbeweging naar Po'len over
te brengen. Hij wi1cle naar Warschau.
Tenviji tro'epell daartoe in Opper-Silezië err
roncl I{takau sarlren kwamen, leiclde hij de aaniiacht van rlen r,ijancl af door het leger van OostPrr1is,c1r, waârover generaal von Schubert het bere1 r,oetde, acirter de rvijkctlcle l{ussen te zenden
in c1e richting cler i'ijcmert. Een altleeling trok
cloor

c1e

X{azurische nrcrell uaar t1e veste van Os-

so\\'etz.

-

Rennenkampf )<omntartclec-rcle die Russen etr
hati zijn troepen \rersterkt.
Schubert hacl een de'e1 tler z,ijrte naar Sileziô

1) Hervier.

<

Silho'uettes al1emancles.

tr

---'bcD-'uroetcu zcnden. De Duitschcrs slaagtien er rriet rn

cle Njcrnen ovcr te

trekkel.

Deu 2?" Scpteurber dâarcutegeu stonnden cie
I{ussen o,vel' de rirrigl .-n sioegen de tegenpartij
tot- nabij cle gre'ns terug. Hulpberrrien vau iicrniirgsbergerr rukteu aalr ell zoo kou Schubert
starr<1 houdel op cte liriie ,r\ugustovo-SortvirlliiI i alianrpol-\\' laclislawoiv.
Den 4" Oktober vestigr'ic irij zich op tle versterkte stellingcrr Stallupôncn-Pylkaleu.
De afclceling, wclke naar de veste vau Ossowctz gcs,trlurcl rvcrrl, rvas riict ge,lukkiger. Ze
kurarl rrabij cle piaats en stelde iraar batterijeri
o1l, maâr na e,gtr korte bcschicting, clro,ngen de
Itussen zoo o,p de troepen aan, clat cleze derr 2'i"
rtaar }lazurie terug mocstcn keererr,zelfs nlet verlies van een gecleeltc artilierie op cle ellcnrlige
\\'egelr.

Intusschc'n ze(te het voonlaanl ste leger, dat',ve

Sllezië zagerl vormen, zich aan -zijir basis
I{reutzburg-Krakau in bc,i,veging. 't Was eeu

iu

grootsch opgezet' plan.
1" ko,lonne

2" kolonne\\'arschau.

D,uitschers, Irodz-'Warschau,

Duitschers, Petrokov-Palitza-

3" koùorure -_ Iluitschers en Oostenrijkers

Iiielce-Ra

do,rr -I varr

._

gorod.

4" kolonne
Oostenrijkers, linkeroever der
\\,'eichsel-Josefov.
5u ko'lo'nne
rechteroever van
- Oostenrijkers,
cle Weichsel, be,neclenloopvan'cle San.

De Oostenrijksche korpsen, die in Hongarijë
gekoncentreerd zijn, hebben bovendien opdracht
cleu keten cler Karpaten terug te nernen : Przemsy1 te ontlastell en femberg weer te bemachtigen.

Dc Russische troepen vau Gallicië hadden een
suksesvolle periode achter den rug, maar \,vaïerr
bij rle achterr-olging cler Oostetrrijkers eenigszius
onttr,richt qt te ongeclulclig om versterkingen al
te r'vachten, die zich samentro,kken oncier cle be-

scherming der vestingen l{ovo-Georgiewsk,Warschau-fvangorod, achter de Weichsel.
Groot-hertog Nikoiaas, opperbevelhebber van
de Russische tro.epen, besefte den . clreigenden

to'estancl : een clcel zijner macht stoncl clus in de
I(arpateu, een arrrltr \\'as vcr Ïa:r daal ilr 't eigcrr
lanrl. En e1k op zich zeTT laterr u,erken, terwijl
Hindenburg zijn iegers vast in tle irand hail el
volgens een goecl bepaalcl plan liet optrekken
zon waaghalzerij zijn. Daaro.m riep irii de troepen uit cle Karpaten terug en hief het beleg van
Przemsyl op. De OostenriSkers konclen clus cléze
posities zorrrler slag of stoot tenrg nenlen.
De twee niters,te kotpsen r.ler aanvallers naâr
links, D,uitschers ct Oostenrijliers, be,schouwden
clen teru6Jtocht cler Russen als cen soort neder-

laag en clrongen tc snel voorwaarts.
Den 16" Oktolrer snelden r1e Russen \Àreer toe
en rvierllen ilerr tegenstancleL van rle Weichsel te-

rug, bezetten clen 26" fociz, clen 28" Radb,m, den

31" Petrokor'. Iiozakken reclen zelfs weer Pruisisch gebied op e11 verwoestten het station van
Pleschen.

Dan vielerr de Russen Gallicië binneu en sloten
Przernsyl voor de 2u maaT in. Ze-namen 12.000
Oostenrijkers gevangen- (6 Novembet). D,e Rus

be,clreigtle zelfs Iirakau. Xliclclerr I'{ovember lvi.rs
hij clus aarr cle overwinllencle haucl.

Iloch Nikolaas halrdelde nu ook te olstuimig.

De opruarsch wàs niet evel suel, over de gausche
linie. Het hoof.llcgcr liet een bres tusschela zljn

lecirtervleugel cu tle \\"eichsel.

Dit outging Fliudcrtburg niet. Daclc,lijk uaur
hij zijn nraatregelerr \ioo,r e€1l nicur,v o,ffcnsieï.Hij
bracht vlug het groôtste cleel der trocpen rrarr
Oost-Pruiscn ûaar Thor11 ovcr, e11 vorurcle het
\fI11" leger err zond hct de Weichscl larrgs. I)ezc
macirt versloeg clô ltnssen bij I(utno,. IJeze konclcn cioor de t'ernieiing vatl spoorwegen nict spoe -

rlig gctroeg verstcrkillge[ âarrvoeren. De rvorstclentle troepen g'avell blijk varr r,'erbazcntle hacri-.
rrckkigheicl, warcrr tlag en uaclrt iu bernegirrg.
Vreeseiijk cn bloctlig werrl er grvt-ichtetr bij I.oclz
clr âalr clc ljzortla.
Voir f Iackcnscu liu'am nrel z.ijrr I\t iegcr vart
Iialich en sloot zich bij het VIII" aan, hct X"
clrong Noorci-Oostrvaarts in he t clistrikt V-cijun cn
zoo o'utstoncl een strijcl op het gansche.front i'arr
Clombin tot Sdunska-Vo1ja.
En toch hielden de Russerr nog stand tot er
hulp kwarn. Ze stormden op den vijanci in. lV{ac'
kensen zag zich eerr oogenblik zoo met twee legerko,rpsen bedreigcl, dat er gevaar \,vâs voor eelr
omsingeling en overgave in 't vo,l1e velcl. Nog
juist bijtijds kon hij terug trekken.
Na tlagen val n'isselencle kans rverd geen beslissing verkregen. Orn het front recht te trekkcn, liet Nikolaas een gecleelte van zijn troepen
achterrvaarts gelegen po'sities innemen, en gaf hij
Lorlz op.
De Duitschers bezetten op 5 Decerlbe'r deze
stad en beschour,,r,'c1en zulks a1s een gro,ote ovcr-

rvinning, meenencl rlat cle tegenpartij Polen opgal. Ilaar tlan stootten zc op cen hccht front varr
rlc Bzoura, Rawa, Tomaschen', Opotchuo, rle
\itia tot rle \Veicirsel
Hirrclcnburg zoncl er zijn batalions in clicirtc,
r11asj,as op los. Zwaat \{aren <le rzerliezet, evcn
zrvaar als aan clen IJzer.Wat al doo<len etr gewonclen bij cle Bzo'ura, cle Rawa, Pilitza en Nic1a., of
in den slag cier rrier rivieren. En de Russcn we.licrr niet. Ze iraclclen sterke I'crschansingen genraakt. Zoo eindi.grlc't jaar I{llJ, hier in blo.etl cn
.

cllcntle.
Het wercl nr1 e€rl loopgravenoorlog. Zoo .qing
het ook in Gallicië.
En cie rvinte'r we'rcl zeer streng ! \\iat wercl er
aan bcitle zijcie gelêc1err. llen \'oercle veel zieken
r,veg. Schilcl-.vachten vr_oren rloo'cl. I)e Russen,
merer aan het klitraat gewencl, lieten cle Duitschers uoo,it met rt1st. Bij toorl;etir rlcs uachts
Irieldcrr ze stoutmoecli.qe raicls, n'aarbij lrooral tlc
kozakkerr zich r;nclerscheirlcleu.

WelUcht v\ras

1rc11

rn lvel

rvat teleurgcstelclr

over Hinclenb,ntg, maar cie nraarschalk zou irr
1915 zijn kansen wel grijpeu. Boverrcliel stelcle
rnen cle bezetting vanI.odz. en anclere feiten toch
als overwinningen voor.
\\te hebben ook clen naam van Mackensen geiroord, en zullen clezen gencraal. nog meer âarl
't lverk zien, ja, Hindenburg in populariteit naar
cle kroon zien stelren. T,iehier etkele bijzonclerhec1m over rlcz-cn lcgeraanvoerdcr, ooli lraar hct
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Nieunznoott, -.- Het puin der lierk.
ivcr-ii vzrrr 1-). i-.

tles. .l

liervirr

r, Siiiroucttcs allcruari'

tu
^\1s .\ugust vo,it ,\-[ackerrseu uiet zoo verlicl(i
gcwccst \i as, iltciieu hij bij rtcn.rloocl van2ijn eer-

ste vrorl\\', <lrc tlij teer beutltrtle, tr suiaaii ru gc,"t-rtrcleu hari, zic'r tc irre ugclr oritlct tls c-rllicicrcrt,
,iic .hct liol rran Potsiizrrl bczoclrten, zou liij zect.
zelier cie onlretu,istbarc cl1ei lan iret l,;uitscir nttlttàrtrilirc ge\,vor(len zijrr. ,\laar toen ztjn vrotl\\',
Iioris votr -Flo'rn stiert, lver(i vorr )tackerisctt, di.
leeds terttgtrokkctr 1l'as, itic,i:rucllr.rlitli e1i z\r ârlg-allig.

.l{rj velnrcerl rlc \\'crei(lsciie bijeenkornste n
bij olfr
cieele plechtigircr.lerr, clocli snraalite ver valr
cn streeicle er niet 1lâar oln te schittcren

lrraclrt en hooge cerbewijzcn dc kalrnte van hct
I

cverr

.

Hij rvas eelr z\\iijger,- die iiiet g:rarttc

\i()ordcll sprak,

a1s

er nraar eelr lloo'alig lvas.

ttvcc

lliu-

ricnburg ontviug riil:n'iiis tnet looriieicle dagblatlschrijvers, {:1ie van hem zouclcr} ge\,vagt:tr,
rloch persgesprekken var .\Iackensen keut rttcli

rriet.

Hij werd irr 18-19 te llatrs I'eipttttz Lrij Schniiedin Sakseri gebore11, u'aar ziju vatlet cctr
lrescheitlen eigenaar rl,as, rlie ook ratt afzonticiing hic'lc1. -\ugupt droonrtic er toell ilict valr
een rân.g in het leger tc krijgell, waartGe metr itt-

leberg

filers een ( vo1l

D

voor rlcrr naâm moest voerelt.

Natuurlijk moest hij solciaat rrorclen en ()li
twintigjarigen leeftijd werd hij ingelijfd b,i ,i,garde van het tweede korps huzaren. Toen (lc
ooilog vân 18?0 uitbtak,lvas hij <twaclitmeist;rl,
ietp als korporaal. Den ll Augustus rnoest hij aan
't hoodcl \ian een kleine afcleeling huzaren eert
verkenning do€n in de omgeving vàn Worth,
\,vaar eeu belangrijke'velr.lsiag gçlcrrercl

werc1.

Iii; i;ri-i:li'rt' tlt

\(J(,1.g(1,o1-ctr'rrn

rltit \\.)tirl

!rli

zag, tLar tcrr i;t'tr.g oi c-t- tic tiçicr vct'ttieltl rlas.
,\1leen tle lriilcrs s'torrrien 1ro.q recilt. Jiackcttscrr
slaagcle er 1n v:rll prijler tot liiilcr tc sittipcir crr

iitong zoo irr iict ttot p, t'ta'r. cLoor Zottar,ctr rt âs bezct. llcrr ontr'Leiite ircur en scirtnt ltertig naat' dett
stoLrtirrt-recligcn irrtllirrltr.'j'orrir ontslrâllte (1{:ze
ltog tcrtlg o\-er (lc i-iviei.
I)en il" Oktol;cr irt iit vi:oeg irrils Àllrreclrt r,att
Pruisen bij Tour-i' r,riju'iliigcrs loor: eelr l-etktrt
riirrg, ciie zoo gtvaî.riiili lvas, ciat zii ilcn t'iooti Irttcclientle voor hc11, rlic z.c zottticir u-agctt. )lac
l<e riscri bcarrtu r:oitirlc iictr o'l)1'oe1) cn stelclc z.ie ir
iian't lrcof<l v:trr lict sttitlzr.tctt, clrotrg in c1e l"ratts'che linies en spiollircer.lc aI, tvat lrie11 wilcle \,\'etcn. I3ij hct tenrgirecrcn sloo! iccier op zijn cig-.'rr
lrantlic r,t,cg, cn -\Iackcrrsr:n trroest ziclr rroortrlurcrrrl r'oor Flansche t;atroclies irr <ie slruilicri vcr'lrcrgen.
\\:at r,crclcr lrotltc ]rjj op tr,atttt'otttlciitic
Fransche bo,ererr, \'rrliorg ecirter zijrr hclirr on,,icr'
ccn zakdoe;k, brabbcltic ccuigc riootticn Frarrscir
ctt too vcrschilJlitc lrij ircn. lJarr oltt-noette hij
ccn }ilalsch soldarLt.FIij riep, ovcrutoeclig geuordcn <1oor zijn sukscs, trit tollc lou.qcrt : rt I,elc
Pruiscu i r Dan zettc irij ltct tti, tcrr 1oo1-,. Natittlr-liik sciroot de Frarrscirtrt.atr. Airciere kriigers,
u'ier aanilaclrt cloor'l g-en'ccrt-geknal ger'r'ckt
neri1, nanten tlcel airii tle ac'htcrvolging crr wciillg
st:lrcclLle het ttrcer, of Jlackcrrsen zo11 iro<lit t1c
rrraarschalk gcn'orclerr zijrr, clie in 1915 Let kieinc
Serviô verplctter{1e. Toch olrtsnapte hij zonder
eel1 schram en bereikte t1e eigcn linies.'
Dien avonrl rloodig(le prius Albrecltt heur aatt
zijn tafel en e'enige weken later iiroeg llackensen
llet ijzer:eu i<luis. Dit illlcs, u'as eeir aatrleiding onr
hem uog on\rersââg(ler te rlaken. Het rneest drarnatisch avontuur was wel dat van D'annemois,

