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Gcneraal Foch clckorcert ilclgischc sokllaten
1oo1)e:tt, itt <1crr ttacltt, \itc.r{, vcr rveg van clit
rnooLcltoottr:cl... Dan gâalt, otl\\'ccrstaanbaar, ons

aller getlachtcn laar c.le vit'r hclclen die liggetr
nalrij hct Duitschr: blockhatts. < Zouden
;.:ii op hun lrost gcraa.kt zijrr? ,, zoo vragen rvii
ons af, walrt ze zijn in klarcn clag opgetrokken,
uro,eten

larigs cle eenig enkele baan clie, tusschen 't rvater-in, naar c1c voorp,ostcn leiclt cler Duitschers
Daar zitten ze nu misschien te wachten, d,e beeren irr mo<lder en water en slijk, hun o,ogen blintl
te kijken of geen o'nraad ko,rnt en ongerust tc
overpeinzen of hun plan lukken zal: den. voorpost aarrvaileu en clre bezetters ervan krijgsgevaltgeln nemen. Of hebben rle D'uitschers ze gezien?
Of hebben scherven van onze obussen ze niet
gekrvetst of gc<lood ?
Nog altijd bulcieren onze kanonnen, clichter bii
ontploffen nrr cle bommeir. Kort, nijdig, vlijnrenr.l
geknal van 't schot cler 75-tigers wisselt af mct
het zwaar, clo;lle losbran<l;en van 149-tigers die,
ho'og boven ons rlret schokkcn schijnen voort tc
stoomen, tot ze recht voor onze lijnen neersmak'
licn met helle flikkering en somber gedaver. I11
11c lvoilken, cle vlam van Duitsch.e sirrapnells naar
rrliegers van bondgenoo,teu,
Opeens, op den \,\reg in r1e richting van het
blockhaus, ccn hevig geflits, een forsche knal,
lrog een en nog : t< 't Zijn onzc ûrannen tlie gralraten \,\'erpcn ! r juichen wij. Nu vuren alle ka1loll1ren te gelijk cr op los, snel op een vliegen t1c

lrroiektielen cloo'r cTe 1ncht... Dan, 7angzamer...
rr 'k Heb twee gerveerschoten duiclelijk gc
hoorcl l, zegt ctre luitenant, ,, 't worclt tijci rlat we
gaâll zlen )).
We trekken af. Waar <lc nreg in de loopgrachtelr uitkomt, staan reetls eenige so daten.
n Er zijn al clrie gevangenen naar den maioor
gcbracht. De vierde is nog achter. rr
tr Bn onze jongens? l
rr Onged,eerdl, alle vier. l
V66r den strijclpost van clen majoor twintig,
clertig piotten rond twce soltlaten : cle helden !

N'72"

cn officieren.

()cklcccl als Iucliancrr

Far-West, onken-

u.i1. c.len

nelijk, beuorl<lercl en treslijkt.
tr Wc hcblrcn '11e1r D'uitsch moeten gind,er 1atcn, lrij nras te erg gekrvetst, maar 'k heb. heur
nog êen verbancl kunnen leggen. 'Waarom ook
hcbben zij op ons gescho,ten ! n
D,ichter clringen de piotten ro,nd ctren verteltrer
't is raar, die groepeering in d'en maneschijn !
Jlaar cle majo,o'r bulclert droor 't vensterken van
z.ijn dckking :
< Ailen weg claarbuiten, ik kan met al uw ge-

en

babbel niets begrijpen van wat me hier wordt

g'czegd. l
D,aarbinnen heeft de eerste ondervraging plaats
der krijgsgevângenen. De vierde Duitscher wordt
aarrgebracht : ecn kl.oeke kerel van rond acht en

twintig jaar. Onrustig kijkt hij rondr.
Na eenige minuten brengt men de gevangenen
buiten, een voor een, tusschen hun veroveraars.))
O, die stille drama's. We hoo,ren die van enkelen, en ze teekenen die van velen... !V'e kunnen
ons niet weerho'uclen, ook claarin een kijkje te
geven, naar hetzelfde werk. Dr Elebaers vertelt
van e'en rr Vaclet l.
< Hij was uit de omstreken van Mechelen gaan
vluchten. Twee zoons in 't leger en seclert maânrlcn had hii van hen geen nieuws m,eer gehad.
De jongste rvas ook m,oeten optrekkèn: klas
1914.

Hij zat daar v66r mij de oude, nog kranig,
maar moe van zijn lange reis. \À/ant hij kwam
uit het verre Vendee \riaar hii gastvrijheid genoot

rnet zijn vrorlr/ en ziin dochter. Twe,e dagen en
cen nacht had hij in den trein gezeten, vras toen
in een stad afgestapt, clicht bij_ons kantonnErn,ent
en had dbn heelen nacht roncl c1e statie geloopen :
rr'Want ik kencle claar niets of niemand', Mijnheer de Pastoor. Toen ben ik dezen morgen te

voet naar hier gekomen. >
- 't'Waren n,og zeven kilotneters, in, t stof, door
<1e brandencle zoî. Hjj droeg een grooten ko,rf
vo1 eiefen, cho,co acle, boter,,.
<

Det lust onze D,oor. ziet
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Zijn vader.is op ctre begrafenis gerveest. Treurig,

vriencl t Zoo'n droefheid heb

ik

zelden gezien'

rr

rnste iu vrecle, mijn brave jo'ng,et! Zo<;
rlikn'ij1s hadden zijn krurstclraarst'ingeren otrzc

Hij

s,olriaten nreegevoerd naar clc lroogste aatrllicltlinll

ô,ir Cotls altaar. rt
Tiehier ho,c u I)le Legerbocle rr ccn patro'cljct,,.'h t ircschrijft :
, Iir cle lo,opgraaf ilringcn r1c patroclietrrs tcgaar, t1c gtanaten wo(den uitgcclcelcl. Een nacl.rt
r

rls cenc inktflescii, cn eclt niiclige stttifregen
rlic ri.oor ulerg e1t bcenclerett clringt. Zii ziin on-

tu'intig nran, mct de po:litierlmts of tle kap
ho.o,fd, met mbherTaarzen gcschoeid,
clicrrr salrcl o1'> zij, clcn revo,lver in <llen gorcl'el en
111, ]12111rj,61f in cle zakken. Op het granietbankje
.eczetcu, tocr,keu zij de eene cigaret na dc anderc,
tcgcn lret t'eglemcnt in... f)'och rvat kan men ltlrn
rvcl zeggcn ? Binnen cenige sto,nclen zullen zi1
nrisscrhien, ginr1ler, tusschen tle u'ilgen, met het
.qevcer

ovcr het

tucs spelen.

Storrtrnoctlig gel1ocg, clat reisje 1lâar de geheirrrzirrrrige haag.'Wel heeft ntcn rlezc reerl:: in allc
h,rckerr d'oo,r'snuffeld, <1och tell<ens rverkt clic
11aânr op de rrerbe,el<1ing. Wel, eens te meer op-

Geueraal. Biebu5nck.

! Al mo'est men er zijn vel. laten, zoo
cl- nraâr cen Mof of twee gevângen kan worden,
( ll (l(' alrnvo.ercler tevreden is.
Ifct r'1ot elijclt op den TJzer, clie touwen pieperr.
Traag, ol1 een rij, trekt rnen door cle vo,orposten,
u'a.ar cle wachten tot over clle o,oren in hun groo'te
rcgenmantels geduffe{d, ons nakijken. I\{en geraakt vast in clen prikkelclraad ond,er het ho,oge
gctrokl<eu

'levreden glimlachte

hij, muar scffens ,laa1'trzr

kn:arnen de tranen in zijn oo'gen.
< O ! toen ik clit telegram kreeg dat rnijn lieve

jongste zoon in 't gasthuis lag, ziek, doodziek...
mijn hart kwarn vol.. Zoo'n goecle, goede jongen
Hij had o,ns zooveel geld gekost, maar hij was
er ons zoo tlankbaar voor; hij rvas cle tro,ost van
ons oude dagen. 'Wat korr hij schoon orgel spelen, Mijnheer dle Pasto,or ! Want hij was kosterorgelist bij ons. >
En fier richtte de man het ho,ofd op.
< Ja, dat .ù/eet ik, want ik cleed hem hier o,ok
onder <lre militaire mis spelen. FIij r,vas waarlijk

!

een kunstenaar,

l

rr Iln dat hij nu sterl'en gaat.. rr Hii snikte.
Er zijn smarten die met geen woorden te stil1en zijn. 'k Beproefde het ook niet. l\{aar v'ij

koutten voort over hem,

lieveling, over zijn
go'edheic1, zijn gelatenheicl, zijn ho'op op bet;crclien

schap:
rt

Want hir' heeft hoop,

'k

heb hem gisteren

nog gezien. En Cat 's go'ed te'eken. l
rr Ja, ja, mi.inheer Pastoor. Ên 't zal toch zijn

I,. Ileer
l

zo'oa7s O.
harctr, harc1.

wil ; maar, geloof me,

't

is

rt Nu gaat ge'hem bezoek.en, zeker? Neeur d.c
trarn, rvant r1.e weg is lang. ,,
Beclankencl ging de vacl'er toen door, rnaal de
tram rl'as we.g en 'k zag hem gaan, gebogen onder den last van zijn rlro,efheicl, maar blij zijn

zoon nog lerren<l te zullcn zien en hem tr,at zo'etig.
heclen te lrrengcn. 's Avonds mo,est hij tcrug;
\r'(\'i- cc'n nacht en tt'ec dagcn trein I
' , 'i \\'Çe1i rlzrarna ontmoette il< dcn arlrrroczerrierr der ga:':thuizern.

<t Zeg,'lveet u 't nieun's? De jongc orgelist', dic
\'âll tlrv kanto,nnem.ent kwam, is naar den hemel,
Tuist gcstorven toen ik hem een rr Manuel de
plain-chant r bracht clat hij me gevraagcl had.

Ilalt, voo'r dte laatste aanbevelino'p zijne plaais. Ifet centtum met den

gras bed,olven.

gen.

Elk

officier; twee .qroepen ter bescherming der flanken. Een geruisch in het grâs... Vooruit. Gebukt... Met spro,ngen, telkens e,enige meters,
gliiCen clle mannen tusschen 't riet. Men mo,et

zich haasten,

die hind'erlaâg moet gelegd \r/orden

vijand de haag bezet heeft. Eene
loopbmg wordt over 't 'Waalvaardeken gewo'r'rro,oraleer d'e

pen ; clie cler genie zu11en het bervaken. Opgepast

ntt, niets scheidt o,ns meer van de.Moffen. Men
laat zich neer. en ziet rrit; men kruipt eenige
nreters ver... Een scha<1uu' slrript rroorbij...Wij
h!ii.'cn in rrerbin<fing.
Er heerscht kalmte, het kano,n zwije-t. Ilier en
claar een geweerschot, het geschuifel van een ko-

gel. fn de Duitsche loo,pgraven hrrilt een honrl

ri:rnr clen clood.
f)r: manficn trekken \rooruit, ,coms,o,p den buik,
irr iret slijk dier r1o,erassc11. Den rruurbol schiet
voor ons nit : ontrervce.elijk houden u'ij een oog

irr

't

zeil.

T.irks teekelr:n zich sonr'lrer af cl,e strr.rikcn r'lcr'
"'i,r,irnzir.rnige haag. Dc rro,orttitgang worclt iang-

za:rttt ttaget. \'[cn hoo'.1 ds ar'lcnrhalingcl] \/a1t
ziiir rvapenmal<kcr. ITet hatt klopt luicler. Metr
e,ciroelt zich rrcr, ver \/â1-l zijn liniën rrertvi jrlr.'rr.l err vcrlaten. I)e lialmte is lasti.q, men hiigt
iraar clên sttii<l'. 'l'hans is men op den boord tler
lrarq- : rechts u'ijzen cl'e ho,oge boomen wââr een
viiaircleliike post is geve:stigd. Duidelijk hoort
men op het lo,opbrugje gaan en ginder ver 't gec.lourrnel van e,en trein die ons misschien rlicht zal
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zijn laatste patronen ; rnen Jo'1t in 't slijk, staat
op, en duizelt; de schaduw di'e zich aan d'e L1$'e
vastklampt strekt twee lange armen uit. Het
vuur .houdt plots op. En scho,rre ke,elklanken,
do.or de verschrikking bek1cmc1, roepen heesch
:

,, Kamerad..

l

IIen wrijft zich 't voo(ho,ofcl af . Werktuiglijk
trekt nren terug over het v1o't...en spo'ed,t zichnaar
cle ic,opgraaf. Dran, u uit urve verclo,oving opwek'
kenci, rlrukt een o,fficiet u d'e hand... uwe nret
slijk en bl,oed bedekte hancl.
rr Prachtig, diappere kerel... Gij hebt zes
krijgsgevangenen m.ed,egebracht.

Het

lr'

vo,lgenclle teekent de stemming:
lrct ç1ngbo,ek va1l een infanterist :

Gcneraal De L,obbe.

-,'orrrbiiriiclen...

't Is alsof nren iets va11 cleû

groircl, waarop lrcn uitgestrekt ligt, inademt.
De officier cn twee sergeanten trekken vooruit
L,,i rr,oor de ha:rg: cl'e vijandelijke post is nog niet
,,1,gekonrcn.

Plo,ts. achter o,ns, het gerucht'eener onQltrof-

{ing, een oorvefdo,ovend geclruisch. 't fs eene
granaat di.e springt.
Terzeifdertijcl, van uit de clikte cler haag, een
gele vlam, een schot en een gerèkte k::'eet. Daarn:r beglnt het gerveervuur langs alle kanten, de
lqranateu ontploffen... Bo,ven , den clonder uit,
klinkt de fijne stem van den officier clie de verzameling beveelt. Hoe?... Wat gedaan?... fn het

rrriclrlen van de vergad,erde gr'oep, twee slappe
lichamen rvelke men mededraagt... Men begrijpt
uiet-q vair dren toestand. llen beziet beangstigd
dcri aanvo,erder. D,eze, recht, den revo'lver in de
vuist, staat als een marmeren beeld in c1e bleek-

heirl der veriichtende vuurpijlen. Hij rvijst op
cle haag met een gebaar. Verstaan. En vo,oruit.
Het kano,nvuut verlicht ons. Kreten irr flien
nacht
rr

:

Rechts !

l

Wat is dje ztvarte gestalte? Dren clolk er in gestoken. fets warms r,loeit langsheen uw arm.
îu'eemaal scherp gefluit...
rr H:rLt ! Achteruit ! l
Hoe?... Wat beteekent dat?... l,Icn gaat achteruit. Eene gekencl'e stem ro'ept u. I{en licht
een lichaam ,op. Anderc kreten gâan van aan het
loophrueie uit.
'Wij
rr Trer hulp !
zijn omsinge{d,, de vijand versperf den weg. )) Dle aanvo'erder gaat voort:
,, Houdt stand ! l

Men werpt zich op de deinzen<le Etro'ep...
Schoten, de grond davert, de lucht riekt naar
buskruit, m,en hoest. D,e d,olken flikkeren in de
vluchtige klaarten. Men steekt en s aat, verschiet

rt fs uit

t Een heerliike zomermidd'ag met vroolijken
zonn,eschijn, zooals het noociig was voor den
gro,oteren bijval van het zwemkampio,enschap
onzer L. A.
Ik h,eb het bijgewoond en 't sctreeld,e weinig
of ik dleecl er aan rnee ; in all,e geval waren hei
eenige aâng'ename uren: het khakipubliek wernelde op dle kanten der Molenbrug. De zeer
spo,rtlievendle Dr... hadl belo'ofd te komen zien,
dus kwam eene regimentsmuziek het fe'est rrolleciiig'en. Dte brug diencle dlen duikers tot loopplank
en to'eiuichingen prezen de knapste zwemmers.
Ik voelde in de lucht een atrnosfeer van sympatiric en eendracht, diie me deugcl deed en met
vreugrle hoo'rde ik in dezen hoek van het oud
onoverwonnen Vlaanderen de lustige 'Waalsche
woorcien helmen.
Een voor een springen de duikers van de brug,
cl,e eenen onb,eholpen, zonder trevalligheid,,

d,e

anderen trachtend'een sierlijke lijn te houden,en
zondler gergcht te verdhrijrren in het kalme water.

Ën eensklaps dle kre,et: < Dte saucisse ! r En
a1 cle hoofd,en draaien om en radlen het te dikrvijls herhaald clrama : fn het Zaiden richt het
D,uitsch vliegtuig zich met een plotselingen spr,ong
op, na den ballo,n gemitrailleerd te hebben. Twee
ballons d,al'en zoo snel als ze kunnen ,en vier witte
zo,nneschemen valtren er eensklaps uit, en ddjven
mede met dcn wind: dle vier valscherm,en- d,er

Zij hebben gelijk gehad, want
v.erschijnt een roo'de vlek boven op een der
ballo,ns; zij vergroo'l, gehe,el het hulsel vlamt al
valtrend en, in een o,ogenblili, blijft er niets meer

waarneners...
ctraar

o,ver vân het toestel.

Err het vliegfuig, rl,e granaatkai-tetsen tarterrd,
stiigt b'oven dc rvolken, do'or ,onzc r,r'oerlende blikl;cn gcvnlgrl
Reeds hcr'lrcginlren dc cl;uikeri crr rlokter ts...,cie
srirciclsnrau, rocpt cle namcn af :
'rL dl..., 5" lirrie, klassieke sprolrg. ))
81.., kornt op cl,e planken, zekcr van zich ze'lve,
kalm, u,etcncl dat hij de beste clier d,uil<ers is. I{ij
lvacht, richt zich o,p en,-nret losse bevalligheid,

in

een sierlijke b'o,oglijn, cl,oet

hij

een prachtig

geslaagden ctruiksprong. Zijne vrienden
en hij
- op 60.
juichen toe; nren geeft hen 5g
heeft .cr

I{et ztr11en
goede oogerrblikken zijn r,r,aarnarr
vijftien jaar zal terugclenkcn, \/€1 tc
verstaan als we dan in vrede leven. l
Do,ch nu in den Zomer van 1g17 heerschte er
1reû over

-
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ziju rccds overdrekt lnet distels en wild gras; zoo
zijn zc, en lren ziet niet c'cns lreer waar de
kaclren dbr statie waren; eenige meters van h€t
gebo,uw staan nog recht; staven liggen hier en
daar, ell,enrlig en verroest; en, opstekend uit een
borstw,ering, herkent men no'g d,en paal die den
ouc.l

barreel van d,en overwc.{ rvecrhielcl.I)e plaats was
ccns beschaaf<l.

.

.

Thans, langslieen

de

n ongelukkigen

weÉf ,

beurtelin.qs beschoten ctr licrstelcl, hangen de takiien vcrbrijzcltl aau cl,e cnkele o'verle\rende boomen ; in ecn l,.ceft een granaat clôc,t- clie kracht der
ontploffing eel }rricsch ruitcr gcslingcrcl, clie cr
in blijft hangcn.
Dezen lnorg'crl, rcchtstaar.:d op hct bairkic vart

ric loopgracht dcr inspennrrg, ircb ik t1c puincu
van l)iiksrurr.icle gczicn, r',rllccligct- cn afzichtelijkcr- clan dczc rran L)'irrarrt of rrarr Lcrrvcn"
Diksrnuidc ! Van vcr':-c hcrkcnt men cic kerk
:

dc stukkcrr lrarcr lrrurcn zijl lroogcr clan cie;'r' ti'cr
anclcre gcb.ouu'en. llct oi'crigc, lirxriren stecitctr ;

cu r'iit a.llcs lirioelt vrur Jloffen natuurlijk. rr
\ÀIaar dc lJzcrbmg 1ag, stak uog ccnzaaûr cerl

l,ijlcl
'

bolc

rr.

-Spo,nt.r,.gcrr leic1'cn

De kerk van Vlanrertinghe.
plots gi:r;otc lioolt. Iir zou cclt offcrrsic,f iosliic1.:cn.
Iingelschc trtrcpen .nrtisscl rle n cle Ilranschetr :rf ,
clie nog altiid clen selitor van Nieuwpoort be7.ct

ook nirar Coxycle-lrad'cn

dorp, naar Oo-ct-lluinkcrkc crr rran clc andcre zijc1e naal Egge'*aartskapclle, Fottcnr en Loo.
Ëen net van rails omgaf d'.rs lrct ftont.
Men vocltle een massa rrrrinitie aau.
Groote verwachting \verd gewelit. We zu1len
nu die opcraties nader b'eschorlwen : allereerst
<lie van )'Icessen-Wytschate. dan den Duitschcn
aanrral bii Nieun-poo(t, cn cinclelijk, de gerrechten

in

<1c

richting Poelkapellc

err Passchenclale.

***

hicldten.

I)e Br-ittcn l<u'amen nret ccn overvloerl van matt'riaa1, uiaakLcn eeir kitnrp te Aclinkerkc, een allrler te Co,xyclc, lietcn dit <1orp en Oost-Duirrkerkc,
a1snec1,e \\tulpcrr ontmirncn cn spraken van nict
mcer o{ rnincier dan Oostende en Zecbnlgge tc
rrC llCll.

Zc uroestcrr r'ie piratcnncsten hebben, vâl1\vâar
r1e onderzeeërs het ckouortrisch leveri in Engelaucl en rle boridgenoot-land'en beclreig<l'en en eclt
!r.cvâar: \,varen v.ooq: dre ganschc o,orlogvoering.

Dc Engelschen legclcn \,vegen aan.
Een nieurve spoor\\'eg, clie scclert lt')15 Aclinli<:rlic nrct Pro,ven verlrcnrl, kreeg al1er1ci vertakkingen naar ho,spitaletr en nrunitieciepots, en
wercl in verbindfing gebracht mct het Fransch en
Ilngelsch net.

Ook de lijn Adinkerke,

\reurnc.Diksruuiclc

Tot Diksmuicle, is bij rviizc
\rân spreken. Ze rverc.l slechts gebruikt tot tegerr
ntercl rretrlubbeld nu.

Orntkerke. Varr hier kwarrr rnen te Kaaskerkc, etr
hoe het d'aar rvas? Men luistcre naar c1e stem van

't \\râs nrr r rlop Zorncr. \/an d,en rvaarnemingspost op den Kemm,elberg had nlen een gezicht
over l.ret strijcltooneel. D'e zon straaldre o,ver hct
r,vijde 1anci. Ho,eveel Vlamingen hebben daar in
vreclcstiid gestaan ! Maar u'elk een verschil toen.
De zon blonk op Tepcr'en's roorle en grijze daken en tritte ha1le ; speierd.e over c.le rrclden, n aar.
r.rit torci.rs zich verhieven i ze vonktc op t1,e blanke
hoevegeve'ls en D'ickebirsch' r'ijvcr.
De graanstukken schittetcien als vlekken
goud ttlsschen het groe1l van utciden en klavetstukken. De wieken der molens iringcn nog ro.erloos als 't icruis, waarnr€de de boeren zich bcreidclor tot den arbeicll rian den clag en c1e moeclels
hrm l<iuderkens teekcncl.elrr eer ze die te cl'eurc
uitzonclen in de blijd'e natuur.
Kalrcn elr r.,ragens t'erschenen rtan achtei rlc
Ireur.els en rlie liarrnrc of griize rr,iitcrr rr:iegeltlcn
'f
r.sschen t1e boorlen, rr'cllie dc \\ie.qcn lijnden,
stccleu'aarts.

trcn solclaat :
rr Oncl,er dczcn afgrijseiijken grarrn'en, lagerr

Een tranr schuifelde cn geliik cen rap speelrling gleed ze langs <le orrclern'etsche herb'ergen
cu gehuchten, stoppend e\ren rrrâar, als hacl zij
rileen ha.ast in dê streek, \4,âar d'e stad zelr,c

r.,"ocst

,.o'o'r:tdur

lremel, ziet tlit h.o'ekje gyond er tretirig en \reruit : niet meer om zlân de rtruchtbaarheicl

rlcr rrettc Vlaamsche \\,eiclen te herinnercn ; I{aaskcrkc, sanrcnloop van belaugriike verbindirrgslo'opgrachten, is scdert trvce jaar en half het doel\\,it der viiandclijke gtanaten ; tle lo,opgrachten

\Irat

cncl ingedommelcl schccn.

een wecldle overal...,

'lorhout, tot Nieurvpoort

tot

Rocselare cu

cr1 l)iksmrride... Fln
daar de Catsberg, waar cle abrlij staat.

't

liristrrsbeelc] aan cien kah'aricherg hangt in
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af, clie nog nabii 1'ret front warelr gebleven, ais
tl D'iclit lru:ill,.'rr\\'cstottl rt:.
Ticn <lagerr cluur-cire iret vreeseiijk artillelie
r1ue1, cn 't r,rroerlde ovcr lLeess'en gn \\"ytschate.
lfen ircrinnert zich Lrclc clczc plaalsen in Novenrbcr: 1!)1.4 1la ccn vcrsclrrikkelijken strjjd in cle
macht rlcr I)riitscl'rcrrs \r.arL'n gcrrallen. \rerder
...\\:tilrL',lt 's ]<, izcrs tiocpt'lt ttiet.

Dic ptrntcn \\'arelr varl groot belaug. Ze lage'l
op een rii h,oogter.r, wclke rle gansr'he omgei'iug
btrirc:ct'sch ten

i:{rt

.

2o Britsche

lcger vau generaal I'iuurcr

1a5;

luan clen rroct dei: heuvels.

De Drritschers begicpen, dat \leessen en Wytscirate ilen inzet z'or1(icn zijn van een vreeselijken
strtjd. Zij iraciclci hicr zcs divisics.
Generaal von t\rni1lr, bevelhebber van het

ljo

1cger, krceg rrog hrilp. Hii stond irr dc legergroelr
van l.otlcr,vijli rran Reicrcn. Deze zond naar Rijsel

nog

.1

clir,isies. Ile Duitsche tro'epen hadden bevei

tot 'i rriterstc stancl tc ho,uc.len.
in tlcn nacht',.an (i op ? Juni lioortle lnen Lot
ver irr rl'r,n onrticl< eeu vreeselijk gecl.onder. De
bevoikirrg tot iri liransch-\iiaanc'lr:ren scirrok c.r
van oJl. \\iat rnocht dat zijn?
Den volgenrlcir tiag \icrnâIl1 mcn <lc waarheicl :
De Engclschcn haiklcrr ecn gedeeitc varr den heuvclkairi \ran \\-i'tschate irr cle lucirt cloen vliegcrr
luet ecn lrali ilillio.cu 1.:ilo dynaruict... I)'e hoogtcr
\vas onrgcwaeld cn harl rlr-: l)uitschc bezetting ais
vcrzlv,olgelt in de holcn en spleten.

Erger clan cen aar<lbcving u'as het gerveest.

Het

De kerk va:r Oost-\rlctcrcn.

lancl,

lag er opcngereten, gescheurd., omge-

't Was eensklaps onder gewel-

keerd, verlvoest.

rligc stralen vr1r1r en zwarte r,volken rook met esr

.lc vol1c klaal-tc.

lln

so,tnber op cien outlcn bcrg. Lirr <laar ]lcllc,
Frausch in name, maar \rlaamsclt vatr ltczcn. Iirl
tc Arrrcntiers rookcu de sciroullcll cll sptl\\'cll
hun rtuilcn rook uit. En hoe ze daar nlcnscltcil
l<crkcrcn in naur,ve zalcn bi1' dle rrcnkcnde wieicn
1cr.r

en ramruclcnd'e getouwen.
D'an cLe Lcie bij Wervik daar... En Mecssen...
Wat lag 't nog fier o1:' z)jn ecl,ele afkonrst, als trict
zijn adelbricf rtan gravin Ac1è1e crr tle Franschc
koningdocht.ers, clie et' in cle aittiij nrecstercssc
rvaren

!

En clan rlc heerlijke omgerring van de Hr.rttc l. .
De clilikc, wijdvertaktc ciken, c1e imtucr groenc
clennerr, <le ineengestrcngel<le struiken, de slanke populieren, de boschjes vân hazclrrotcn, e1<ior-etlo vo,or de jeugd, evenals d,e b.enlcn tler holic
wegen, met hun zwarte braambeziën, waarv.rrl
rren jam bcrcicldc... De vcrrukkelijl<c r,vildernis,
\\'aar 's morgens houclcrc'len konijnties op 't bc.

tlaurvcle gras speelden, o,f des avoncls

in den ma-

neschijn heen en wecr huppelden, rvaar cic tal'
r-iike fazantcn rrestelden, onclrer hct lvaakzaanr
oog \ran d,e brigade boschr,vachters, die 's naclrts
in eett schaapzak, dc stoutrnocclige stroolrcr-s
a{loerd,en..

.

hct ge$eest.
landschap verandercl I
Ja, 2.66 rvas

Ilaar thans rvas ltct

En rru begin Juni braakten

l<auonnen gc'
wekiigr:r dan oo'it huu vuur. Was het de inleidirr.q
tot het offensief ? Zoo vroegen de bervoners zich
c1c

dic tot in pngeland gehoor.d werd, opengebarsten... en hct hatl zich dan ges,lo,ten over
nrenschen, geschut, \rcr(l,e(ligingswerken, puin...
Ile ontzettende schok dolf een o,irntctelijk graf en
slo,ot-het hier en daar weer...
Iin inclcrdaad, z.oo was llet gcgaan. De Britten
zouderr rnet miinen wcrkclr. Dit plan n'as a1 larrg
-slag,

t1c zn.rjgencl'e patcrs ',vant1c-

van te vorcn bcraamd ; ia, reecls in 1915.
llen groef gangell tot o,ncier clc ho,ogie, en

tnaakte daar kuilen r.or)r 1U urijncn. Ààn eel
hacl men twee jaar gcwct-kt. Eike rnijn kreeg eerr
zwar,e lacling clynanrict. En de inrichting l,vas
zoo., <lat ze al1cn

spflngen.

op 't zelfcle o,ogenblik moesterl

l)c I)uitschcrs vcruiocrkicn nicts. Ijn toch had
in 1915 een zc,lfde list rvillen gebruiken.
't W-as bij I(omer. 7,e hadclen daar bij en op het
kerkhof mijnen gelegd,, en ze wildcn ,er gealijcei-t1e troepen lokken, onr clan den bodem op te
blazen. Maar 't plau lekte uit. En geallieerde
rtliegers k['amen er l,iommen gooien. Een zwaie
ontpl,offing volgdlc. \rcel soldaten kwamen o,m.
Reeds iang begraven lijken van het kerkhof 1agen nu blo,ot en verspreid,...
Dle Engelschen slaagden tlians in 191? beter
in bun opzet.
Om 3 uur 's nlorgcns zorr cie orrtploffing plaats
t1.en z.e

lrcbben. Ll,oyd Georgc te l-onden u'as ver'"vittigd
cn zat aan ctre telefo'on. Iin op het juiste oogell-

biik

ho,orcle

hii

<1en

slag.

Laten wij vs.û D'uitsche zijde het gebeutde na-
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ieperen

,.r

:

cle

beschou'uven.

lii.

Iiratrcisct-tssclrool.

Dit toch bleef in

cic achterge-

iegen steden geen geheim: 't was te ontzcttcnci
gclveest en o'fficieren en.solclaten spraken 'er lltet
llurgers over.
In dien nacht dan stonden detachementen op
het o,nderrnijnde gebied ten aanval gere,ed. Imners, dê Britten hadden vernielingsvrlur en gorclijnvuur op de achtergelegen stelling,en gericht

c:r zulks dieed ,een infanterieaanval verrnocclen.

I)'e troeperr, die weerstand rno,estcn bieclen, schor,en dus zo'o ver mogelijk vooruit en de Britten

l,incl,erden he+ niet, al
Nieuw-Zeelanders en Ieren

lilaaf.

lagen

v,o,o,r

Australiërs,

cle bestornting

Dtrie uur. Een vreeselijk gedonder. Een zee
vaû vuur. En in clen he'll,en gloed een afschulc,
lijk visioen : steenen, balken, boornen, aarclklourpen gingen dê hoogte in, en daartusscheir liclrarnen, romp€n, afmen, beenen, hoofderi.
Een gehuil dat niets mensclrelijks ureer hatl:
dre doodskreet van honderden nlannen.
D'e grondr scheurd,e en een reusaclitigc krater
van enkele km. lengteen breeclte, rrerslo,nd puin
van huizen, hoeven, boomgaarc1ell.,. cn troepen.
T9!.y_er in de omgeving vielen menschelijke

o'verblijfsels, blo,edige klomp,en vleesch, met steerren, aarde, zand, hotltr'ijzer.
Een officier, dlie aan de ramp ternauwernoocl
ontsnapte, diukte zich als volgt uit:
<

Ik

heb reeds veel verschrikkingen meege-

in Frankrijk en in Ruslana. ft
rlat.er niets ergers kon gebeuren, dan ik-"enà",
al haci
:!.ez.ieî. lVIaar deze ontploffing te }ïeessen was
irog veel erger dan ik mij v,oà,rstellen tio". R""
rnijn voeten barstte dte groncl open. Boveir mij
J1!ng een zwarte wolk, belicËt .1oor vr""s"=
lijke vlammen. En in clat schijns,el zag ik slechts
iichamen. .. zag ik onze eigen
-o.rrrËn, *"gg"rnaakt

verminkt, uiteengerukl floed, he1;e'
slingerd,
gehuii" '
ii"tf ittgotoncien spatten op oni'. 9n hetcien
siag,
*en'ooËenUlik rnaâl, onruiddellijk op
maar u'ôo,it, nccn, nooit kan ik d,at vcrgeten' 5a'
11rcn utct 'i visioen zal inet mij mijn leven lang
vervo1ge1l. lk had al een afkeer van den oorlog'
nu is inijn walg sterker dan elk ander gevo'ei'
Het is een mo'orderij, een slachting, die niet te
bu:.clr"r ijvcn is. 'r
noôir ae o,ntploffing was niet alles' Onmiddeiiijk clrongen de Britten vooruit en bestorrnden
cle hoogten rond den krater.
bekwamen van hun eersten
D'e D'uitschers
.Was
thans geen tijci, om lang over het
schrik. 't
gcbeurcle na te denken.
D'e Nieurv-Zeelanclers, Australiërs e11 Ielen b'e"
klonmen cle hoogtcn. Slrervuur hielcl versterhing
LLiL:n. Ilritsche vliegers tlaalden tot op 3() tnetctbovcu cile vijanclelijhe artilleric en de koirvo'oien,
eu rvicrpen een rricttrv soort lrrojektiei uit, Lr:
staande uit brandcncle olie. ''t Was ecn hel nu.
-ùIernneu lagen leveud te verbraudien en niemancl
hatt tijc.l zich ,otu hen te bckornmeren.
Àl1es wat nog \,veerbaar was, 1.t1ocst tlen bestorrrrer weerstaan. Tarrks waggelclen voor cie afciee'
lingen uit. Daar spro,ng ook heuvel 60 de lucirt

in.
Vechtend, mo,ordend, Luiiend en tiercncl vrcl
rnen in granaattrcchte:rs, zeite daar de wo'rsteling
voort; omklemde eikaat- tot irr clen do'od. l3omulen
cn iranclgranaten knalden open, nraçlinegeweren
zaaid,en kogels.

In eenige oogenblikken

tcr var

cl'e

ttT:iiïï"i:r

rij

lvareû. de Britteu ruees-

ho,ogten tusschen heuvel 60 eu

van ùIeessen en wytschate hietcl

eell laatste grocp D,uitschers het wat ianger
nir, strijclcnd met cien mo,edl der wanhoop, wachrcnci op versterking.
lVlaar vliegers overgoten de aanrukkende benden rn.et kokende olie, met brandende vloeistofno,g-

fen, artiilerie we'efctre een gruwelijk g<irdijn vau
vuur, waardoor niemand levend scheen te kunneit
dringelr.

Tegen den middag gaven de overleveuden tc
l'leessen zich over, wat later die van Wytscirate.
De sterke stelling was genoruen.
De Britt,en daaiden nu de Oostelijke helling af,

en namelr d,an de tweed:e stelling. Maar de kraters zelve boden thans eeu hindernis. Ze vormdeu
voor de Duitschers een verdedigingspositie. Orn
vier uur ha<ldlen die troepen van Plumer Oosttaverne in hun bezit.
lben daalde d,e nacht op dezen afschuwelijkcn
ctrag. D'uizendien dooden lagen op Vlaauderens

bloedigen, omwoekl,en grond. lVlisvormde iijken
hingen allerwegen in priklieldraad, eu niet altijd
geheeie lijken rneer, lnaar roûlpen, hoo.f<ien, ledematen afgerukt cLoo.r het ontzettend spervuur oI
de cluivelsche handgranaten.
-.\,:; hijgencl lagen nu beide partijen in hun
posities. Il'e Britten kampeerden op het veroverti
terrcin, schuilden voor .een nieuw bombard,etnent
in haastig gegraven kuilen. En in den nacht
hoorclre men nog d,oodskr-eten, gekerm, gehuil op
clat vervaarlijk niemandsland. ù{o,evelen lagen er

*

't
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-)Iachinegeweren en artillerie moordden gansche
werctren de bressen gevuld. Nieuwe vediezen..'maar o'ok nieuwc
verstlrking. Vervo'lgens een strijd ruan tegelt
111ân, eeû elkaar aangtijpe[ met razernij.
lVleessen, clat was als een leus geworden voor
rlc Ilritten.
In Engeiand en de Dourinions kencle men nteb
Icpelen sleclrts clieu naatu. Meessen wâs g'eûotncn. Iilet bericht hacl cle roncle tler werelal gedaall
en iret nrocht nu nict verloren gâan.
Tc uicldemacht was tle -urreerstarid gebloken

rijen bestormers neer; dadelijk

\Veer volgclen eenige tlageu stilte' Ook

I)'nitsche bcgraafirlaats van'lcrhand.

in hcvige smart, in ko.o'rts en ci,otst, niet

l-rranclcn-

kivetsuren te stervcn !
la:ii beicle zrjtlen rrloeirlc eeil strooûl gelin,ctsten. Zoo klvarncir er a:rn tc \Vervik, l{eencri,
Iiortiijk. lu clc laatstc stacl zag lllcn ze bij gansche tro,epcn, of iir autos en schepcn.
Jieir rnoor<l'partij r,vas het gerveest. Op so.mmige
lrunten, zo'oals aan cle Gro'ote Hallen, waar rrlefl
operaties deed, lag het bioed to't op de straat..
- llaar zulks rvcerhield de Duitsche staf-officieren niet, om in hun hotels als getvoonlijk hun
.te
rveeldcrige avondmalen aan
richten; door de
ctre

raûren ko'n m,en hen zien zitten aan met bloernen
versiercle tafels, in een ze,e van iicht. Van buiten

der

troepen van l'luuter haclclcn rust nooclig.
Dien 11" echter trachtten ze hun verovetittgeli
uit te breiclcn en namen in een onr,veerstaaubaat'
élan de Po,tterie-ho'eve en 't gehttcht Gapaart.
Doçh meer bereikte rlcn iricr niet. De D'uitsciiers haclden tirans versterking genoeg o1l1 verderen vooqruitgang te stremmen,
D,c llritten namen bij i\Ieessen en \\i'ytschate
i.132 gevangcnen, waarvan 145 officiereu; ze
haclden een buit van 47 kanotllrett, 242 machinc'

geweren, 00 lo'opgraafmortiereu. IIen sciratte
het aantal neergevelde vliegtuigen op 95.
J),o.ugias ilaig bracht hulcle aarr cre tro'epcn rl1
een tregerr.u:der, waarin hij de urecning uitcirukte,
clat de vijancl niet lang aarr zulke slagen zou kunnert weefstaan.
JVIen rnag aannemen, dat de o,peratie met t-leze
negelltieû mijnen, een ptoefneming is. geweest,
welke echter niet de gewenschte uitslagen ople-

ontwaarde men de lange halzen der wijnfies-

verde, want men heeft sedert van die taktiek

schen. Een orkest speelde....
Zoo grrtg het te Kortrijk toe. l\Ien leefd,e er op
grooten voet. lb'en de keizer de stad bezochi,
t<reeg het geme,entebestuur bevel iret mobilair-

sclre zooals

van een gansch nieuwe slaapkanrer voor

deu

oppersten krijgsheer te laten vervaardigen. -Liet
stel kostte 40.000 frank. De keizer ging eic.lers
<-ivemachten. Opper-officiereu maakten van tlie
siaapkamer dan gebruik.

De eenv<ludjge soldateu, die van 't helscitc:
ir{)nt h\\,àntcn err die verliclrte ectzalcri zagcfi,
als was iret daar bestendig fccst, urochtcii nict
luurnlureeren..., doch .denkcn elr vergelijkcn,

zulks kon rnen hun to,ch uiet verbicclen... eir claar"
r,vercl de kiem gelegd voor cie revolutic, weike
later uitbreken zo,u... Irenine kon geetr gïooter
propaganda voor zijn denkbeelcien rioen <L,trr lrri r

geschiedde....

**.tt

Kceren rvij tot Meessen terug.
De 8" Juui brak aan. De Duitscirers biev,eu <,len
ganschen voormicldag rustig, wcl ,cen bewi,ls hoe
z\t'àar huu tr-oeperr gehavend waren geworti"n.
Haastig echter voerde rnen versterkinÉl-en aau ell
's.av,onds volgde dnn ook een tegenùnval tuss.chen__het kauaal leperen-Komen àn het gehucirt
Sint-Yves.
_ Itrevrg weer wâs de strijd. Onstuiruig rukten de
keizerlijken aan. Ze hadden opdrach-t kost wat

kost de verloren punten terug te winneu. 'I.eu
0osteu vaû Meessen en bij Klein-Ziliebeke voor_
al giug het weeselijk toe.

afgezieu.

overwinning, een strategize noemde, eeû naam voor een
zege, die echter een mislukking bleek. Niet ai-Nlcessen was een
m,ero.

leen verkreeg men geen doorbraak, doch men
mo'est het offeusief naar Passchenclale lrog zes
tot zeveû wekerr uitsteilen. ]Ien had de ervaring
opge'claan, clat er heel wat bijgevoegde maatregelen genomerr dienden te worden.
lîn zo,o volgde weer ,eell tijclperk vau verken-

ning en voorbereiding. V'eel strijd werd in dc:
lucl:t geleverd, tusschen eskaders vliegtuigen.

Ial

vau drama's speelden z.icli daar af.

Van weerskauten wierp ruen botunen. Pr-rperirighe, Belle, I{azebloek, Sirii-Oruer, l)uinker.Ke,
Calais kregen irun deel.
De Britten bestookteu O<.rstencle, i3rugge,
Gcnt, 'l'<lrhout, l{o'eselare en Kortrijk.
Een episode zal niet licht vergeteû wo1d,en.
I{et drama speelJe zicb, te Roeselare af, eu

't bewijst

hoe wondlerbaar wel de spionnagedienst

ingericht was.
Op de Wapeuplaats stond, een nieuwrsmaakvol
gebouw, verscheidene verdiepingen hoog, het
arsenaal.
I)en 21" Juti 1917 kwaruen er l)'uitsche troepen
te Rcleselare aan. Ze werden ingekwartierd iu het
arseuaal ea in een schoo,l tli'e wat verder iu de
j,ecnstraat staat.

's Avonds verscheen cen eskader Britsche
vliegtuigen boven de stad, dat zouder eeû oogeilblik weifelen het arsenaal, de school en de gas"
fabriek kwam bestoken.
De atxqplanen draaldlerr zæt laag en wierpeu

-
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l Mtssturt

Kaart rier krijgsbedr ijven.
bornmen uit. I1r
in brand.'

ccl1 oogwenk stond

het arsenaal

Groote vlammen verhieven zich uit het dak en
door de ramen, en ook. de trap schoot in lichte-

laaie, zo'odat de uitgang voo,r d,e so,idaten,
b,oven.gelegerd waren, afgesned,en was.
Tben gebeurden er vreeselijke too,ne,elen.

clie

IIui-

Iend en tierencl en schreiend drongen de D,uit-

schers naar de rametl om

Sommigen vielen dood

of

er uit te

springen.

zwaar gewond teu
gro,nde, maaf voor de meesten was de vlucht
onmogeliik. Omringd door d,e vlanrmen, vondetl
ze geen uit$reg lrreer en kwamen in den vuurpoel
om. Anderen bleven brandend in de raamopening
steken en nog enkele dagen later kon men uit
het boven.renster een verkoo'ld iijk zien hangen.
Uit het gelijkvlo,ers stormdên de so'ldaten als
razenden weg, maar bij het helle schiinsel d€r

rrlammen d'aalden de Britten zeet laag over de
Wapenplaats en b,estookten met hun machinegeweer

ctre

vluchtend'e groepen.

Tn de vuurzee klonken do,odskreten. Ook d,e
scho,oii en de gasfabriek brandderr. Gansch de
stad, 1ag daar in den rossen gloed'. Burlers gingen zien, maâr werclen weggejaagdi. De bezetter
lvilde deze nederlââg verbergen, cloch de ramp
was te ontzettend en te groot om verborg,en te
kunnen blijven.
Den volgenden morgen begon men uit het
rookend puin en het zwartgeblakerd gebouw, dat
tot als een geraamte uitgeteerd was, de verkoolde
overblijfsel,en w€g te halen en in ruwe bakken te

sluiten. De wagens red,en o,nophoudelijk naâr het
kerkhof heen en weer.
Noo t hebben die Duitschers hun juiste verliezen in Roeselare's arsenaal bekend gemaakt,

-

11.i5

xxII.

,i

,i I i, iill
!i ir
tjr,;r
i

'.a'

DE STRIJD OM NIEUIVPOORT.
:

Een Britsche nederlaag aan de kust.
De slag in Vlaanderen begon met een nedet1aag, \velke eenige oogenblikken. van angsr

bracht.
\\'c hcbben verteld, ho,e hct vak Nieuwpoort
cloor cle Brittcn overgcnoltlell !vas, en dezæ een
aanval op 't oog hadden, o,rn Oostende,en Zee
brugge te nemen. Men ,ruo,cht dit noemen een
offensief tegen de duikbooten.
^,i'!.Lr c1e Duitschers begrepen d;i,e plannen en
zouden ,er zich natuurlijk met alle macht tegen

verzetten. De duikbootoorlog was immers naar
hun meening het wapen, dai hun de z.ege brengcn moest.
Op den duikbootoorlog hoopte ook het Duitsche volk.
-Onze kust van Lornbardzijcle tot Knokke was
als een vesting geword,en. De d,uinen zaten vol

geschut.

In betonwerken waren nrachinegewereti

verborgen. ,!Icn had millio,enen besteeciaan de
vreesell.........jke batterijen Tirpitz, tussch,en
Oostencle

Leffinge, Deutschlana Ui3 nreedene en WiiII bij Knokke. Hotels Ëo vittrs onr"r Uadplaa_ts,en schenen recltruten. Mijnen
sperà.n aile
geulen af en prikkeld,raad vormde êo *"rn"t
over het strand.
't Duitsch geschut bestookte in de eerste da_
u,"tt Juli 't IJzergebied op weeselijke wijze.
f,"-1
rlen dorp ais. Eggewaartskapelle,
t. vor"n
nog bijna geheel b,evolkt, ui"l i" "ven dug.o
r'r puin..Alle wegen stonden ooa". "o-k"i*
lroui. Tot in
rrrlrnkerke barstten de granaten open.
Mq*
had nog *; alàl; phn: hij
zou den {".vijand
Brit voor zijn.
,- 't pç_10 Juli. Er woei een geweldige storm.
De wind loeide over de Vlaamscîe'rf-.t?àï*g.
golven beukten het strand."-rs""iËâ
en-

hclm

De kerk van Elverdinghe.

rtaar 't a ntal slachtoffers bedroeg verscheiciene

ho'nclerden.

Generaal von Stein lag to,en hier rnet Beiersche
troepen. Ileel gelaten zei hij:
rr Dat is de oorlog. Zooiets moet een soidaat
elken dag verlvachten. l
Hij hacl tot opclracht ecn offcnsief in dit vak

te weerstaan, dus
het slagveld, rvaar in 1g14 reeds duiieriden
ionge D'uitschers 't leveu lieten.
Itasschendlale-Poe1kap,elle

o1r

f**

Geheei stil viel. het front na Meesseu nog niet.

In Juni hadden plaatselijke gevechten in Artrfs plaats, bii Monchy-le-preul en B,ellecourt.

Tegen het cinde der maand hadden aanvallen
plaats bii cl.c Franschen te Vauxaillon en omge.
virig, in Cliampagne en bij Mort-Ifomme.
V;rar r1e gro,ote slag in Vhanderen moest nog
ontbranderr, en âan u,ecrskanten bereiclde uren
(,t zi,'lr .r,.r jrrrl:rl rrlr voor.

gen neer.

"loe-

eensklaps hevig
_ Tegen dbn avond,
Duitsch artilterievuu, .b**!tJ
H.t
*ËJgikoncen.
lT:
treerd op de Btitsche stellrngen tusschen
de zee

en Nieuwpoort. Zelden. had Àen

r"fn-il ort"""
van rjzer .en staal zr@ neerstorteu.
fn enkele
stonden \,var€n at ae veraeaig-inÀsJerfà
à*.
ryo1td, Dan kwam,er sas. En-A;J;iùk
tl c D uitsch ers vooruit -en
"i"àa""
wiurp"n-zicïi'""Ji"i_is

,.,, irun tegenpartij.
Vlanunenwerpers baanden den weg.
De Engelsche troepen, vooral uit nieuwe
Ulntîr"i"
U"
staalde, weken onder cl,ien
ija3.r c.tg bruggen ovqr de ""trutt""î"iinot.
vcrbrijzeid. Hulp kon €r ntetUril-ù.à.tôî**
opdagen en, tevens

rvas

-rle

terugtochtsw"g

èîïà

"ig.o"à.o];I
slag van Nieuwpoort
"r"
in 1600 tusschen
eu splnj aardd; t*"-;;;s"ffi urits
;;^":1:f
::'9*'
,rc s\cjtepen wegzond, en tot
zjjn tfoepen zei:
,: ugol u hebt ge den
vijand, rechtsen achter
u tle rivier, tinks de rT.-Ei,
'
rno-et qe eerst de zee uitdrinkuo."o
"r"'s uî,inËf'q/ilt,
De Duitschers hadden
O** mwen dâg
iruu aan'al uitgckozeu,
"o
âË'bîr"rru
'rrcr
og

.c1e1r

"il;l
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De lJzerlinie hanclhaven, beschouwcleu ze ais
hun eeretaak. En hoe kenclen ze dit bijzr.ruder
c.ieel van het front.
Franschen, <iie d,e hel van Verdun meegemaakt
ila(iden eu later aan deu ljzer kwamen, verklaarclen, dat ze lnet Fransch front verkoaen boven
d,çze viakke, bloote streek, lvaar de kabelballo,us
cl,c udnste beweging bespeurden en het water cl,e

ooriogsvaartuigen, wegens den storrn, geen steiling nerneu kondeu om den vijand in de flank te
beschieten, geiijk het in 1914 was geschied.
De Engelschen wareû op hun eigen kracht aaugewez,en. Veletr sprongen in waniroo'p in 't r,vatct'
en verdrouken. ÙIeer dan duizend man noesten
zich overgeven. NIen zag. hen 's anciclcLaags tc
O<.utende op tlen trein voeren.
N abij de zee drongen de l),uitschers tot aan cl,en

IJzer. Wat.verder van l,ombardzijde werd
strijd nog dreigender.

beproevinge lt zeer v,emreerderde.
Ja, de llelgen ken<leu de IJzerliuie.

d.e

gronds.

En rru \,v'e nog evcn in ciit vak vertoeven, kuunen \,ve rriet nalaten <ie geschie<lenis der gebroec1ers Vaq Raemcionck aan te haien, als,eel staal-

En nu scheen het of de vijand' dien

Ilritten weg en

naderclte

tot op ko,rten

hij

de

tje van cle hooge plicirtsbetrachting, weike onzc
suidaLen bezielclc.
Edwar<l en Ftans Van Raemdorlck wareu twec
gebroeclers uit lemsche, c1ie, ofschoo,n de eerste
rn 18,95 (8 O,ktobe-r) en dê tlv,eede in 189r (24 Januari)geboren was,wel tweelingen geleken.In vred,estijd zag t77et7 hen altijdr bijeen. Samen ha<lctreir
ze hun eerste Kommunie gedaan, samen gestud;eerd, samen langs cle Schelde gekuierd en deu
stroom beluisterd, saûren hun hart aan Vlaa-n<leren geschonken. l'rans was een droomer, had een
dichtersziel, Ednnrard 'zag fr\eer het praktische,
werkelijke leven en voor zijn broed,er trad hij
dikwijls als een bescherner eu raad,gever op.
. Toen de Koning bij Beigië's grooten noodr urtr1ep:

afstanctr van

(lc bruggen. Haas,tig voerde men versterking aan.
Nieuwpoo'rt geleek .een hel. Granaten regenden
in het puin. Wat nog recirt stondL, piofte neer.
Door granaatscherven, shrapnellkogels, door

u'olken verstikkenden rook, gassen, stoÏ, uroesten versche troepen aanrukkeû.
't Was weer als in 1914, toen ons legertje hier
zulke zware offers bracht.

il

Tusschen

d,e

sluizen en I,ombardzijcle ontstontr

clen avondt een vreeselijke worsteling, die in
clen nacht voortduurdre.
Gelijk de golven ginds op het strand, roid'en
ste'edis maar de rijen van Duitsche aanvallers aan,
doch werd:en telkens gegrepen in het vuur van
artillerie €xr machin€geweren; en wie hier aan
ontsnapte, viel onder d'e knallende handgranaten of stootte op de bajonetten.'
I(ost wat kost moest Nieuwpoort behouden

tu Vlamingen, gedenkt den Gulden-Sporenslag r gingen de g'ebroeders Van Raemdsnck zich
ais s'o,ld,aat aangeven en zag nen den grîjz.en va'
dcr op het gemeentehuis te 1'emsche met vochtige,o"ogeu en bev,ende hand zijn handteekening

bljjven.
Fiu 't bleef in o,nze handen. Tegen den morgen
war€n de tegenstanders naan l.ombardzijde terug

zetten, waardoor

getlreven.

Uuder het vuur hersteldê rnen d,e verdedigingswcrken. De vo'lgende dagen trachtten de -Britben
hel: verloren terrein nabij de zêe terug te winnen,

maar diit slaagde niet. Het bleef verloren. Er
ctrus eenige verandlering gekomen in de li[rc.
"r'as ov'er den fJzer waren de D,uitschers h_.ier
,\Iaar
niet geraakt.
'foch was een off,ensief op Oostende en ZeelrrLrgge nu uitgesloten. Het hoofdkwartier zâg
van dit plan af en m,eende de kust te dqen vallen
tloor vordreringeu nââr Passchendale, Staden,
Roeselare. Voor dat offensief mo€st men nog wât
rvachten.

Zwaar waren de v,erliezen der Britten geweest.
Een stroom vaa gewonden vloeide naar Adinkcrke en van daar naar Calais. Zwau gewonden,
waarvan vetren met verbrandr gelaat, bracht rnen
naar het Oceaan-hospitaal van De Panne, hetlvelk nu zoo'n uitbreiding had gekregen, door
alierlei pavillioenen, dat het wel een afzouderlijk
tlorll geleek.

***
,,'Waarom liet men ons niet voor Nieuwpoort?l
zûo vroegen onze Belgische soldaten, bij wie die
liritsche nedrerlaag veel teleurstelling wekte.

lloe ouvet-

schiokken <treden ze hun patr<reljetochten, huri
plaatselijkc aanvallen,verd,edigden ze el.ken voet

We herinuer,en aan al de o'ffers voo,r cle siuizen
van Nieuwpolort g,ebracht, Die sluiz'en waren de
::lcutel gebleven van het gansche IJzergebied.
sleutei zou beurachtigen. Ook hier clree{

*-

'

hij zijn

dierbare zonenl die

prachtige jongens aan 't land schonk, om het in
zijn zwâre bepro'eving te helpen verctredigen.
0, welk een offer ! Frans en Ed,ward begaveu
zich naar Sint-Nikolaas eu 's avouds keerd'en ze
in uniforrn te lemsche terug, oru nogmaals hurr
ouders eu vrienden vaarwel te zegg'en.

Eerst sauren iu iret 3' liaie, gingeu zij later
naar' het 23o en darr" naar het 24". Edward was
Irezcrrgd our zijn jongeren bro'ed'er Fraus wieus

ziekeiiji< gestel dezen veel lijdeu deed.
O, ja, vaak zag men Edward afkomen voor de
voorposten, beladen met twee ransels en aan cleu
arn zijn br'oed,br geleidend, verre langs de lange
vcrnoeiencle wegen naar 't kantonnement. Edn'arcl was ,een kindr van het werkelijke en wist
w.onderwel met het leven en zijn omstandigheden
orn te spriugen.
Frans had ,er als een voo'rgevoel van, dat hij
hier llet leven laten zou. Hij sprak er soms ûret
goectre vrienden over, en in een gedicht riep hij
het uit : r, Ik zal sterven ver vâr huis r. En ntr
in 1917 werd die voorspelling bewaarheid.

Beide broeders hadden gezworen elkaar in
het gevaar bij te staan, a1s 't moest, sarnen te
sterven.

Zij waren in gansch hun regiment om hun wederzijdsche liefde bekend. En zij hielden huu
eed €n vielen

in

1917.
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*
wij eeudr-achtig de f)iuitsche loopgracht
'l'uveegevechten zijn r,voest aan den gang. llet
bloed koo'kt. Wij werpen handbvolien grana-

rvippen

iii.

tcn cn hooren kermen. Wij werpen gedurig aau,
tot :Lllcs stilt. Hicr,en daar vangen wij een vluchtcnden Duitscher cn brengen hem achterwaalts.
Allcs is 't lvèrk van een oogenblik.
licn afglijselijk tweegcvecht is ontstaan tusschcn de kano'nnen crl ondet hct afschuwelijkstc

wij, na ons blocdig ruoordwerk,
nivlr orTze loopgrachten weer, nret dcn lach van
hct zcgelrralende l,even o,p ons gelaat. Toen dc
irlanncll gctcld wcrdelr, wârcn cr drie vermisten
in o'uzc rarlgen : ccn Waal, u'ieu.-. laatste woorden
gc\'veest \,1/are1r: u J'ai urre s(Êuf à venger I D en
rle tr'vcs scrgeantcrl-gcbrocders \ran Raerndonck I
Drukkend en pijnend lic1i de clroeve urare ro,u<l.
O, u,ij hcbben zc zoe hernind I En waren ze nu
ci'ood ? Wat r'vâs cr gebeurcl ?
O, niemand zal het ooit kunnen vermoeden,
nietlvaar, welk een tlagreke groothcid hun clooct
Lrcreikt heeft, want lvrj, arrne meuschen, kunnen
gc<londer kceren

slcchts met een fLaulve schets ous gevoelen lvcer.

gcven

I)c

cn uitdrukkeu

!

Waalsche soldaat wcrd in cen heidhaftig
trvcegevccht doodeirjh gekr,vctst in de Duitsche

linie.
Dc kcrk van Noordsciro'ote.

loen het nieulvs zich verspreidde: u I)e gclrrocclcrs Van Raeurdonck zijn salnen gesneuveld r, greep dit zeer velen cliep aau, hoe ruen
ook aan den dood gewoon was,
Een kanreraad beschreef het drama als volgr:
< Ouze korupagnie had d,e opdracht gekregeu
in de eerste Duitsche lijn te drrr?gen. Eeu eerste
lenteweelcle hiug doot het ruim en joeg nicuw
Ieven doo'r onze aderen. Iedereen vo'elde de oude
strijdlust weer in zich opborreleu. Terwijl een
lustig rumoer onder d,e manschappen opsteeg,
zagen wij ctre sergeanten-gebloeders zich verwijderen in db eenzaamheid.
O, wat gebeurcle er in huu zie|? Ze dachten
wel aan huis,aan hun lieve ouders, die smachtenci
op hen wachtten, ze dachten wel aan de vrienden, doch edelmoed"ig en elkaar en hun land ge

tlouw, legden zij de handen samen en bij de huivering, welke ze gevoeid hadden voor een sulrircrir do,odvisioen, zwoeren zij, de een zouder
r.len and,er, niet terug te keeren.
Itret was dtie uur in den morg€n geworden.
Somberheid en angst omfioersden het zwarte uitspansel; kalm kwarnen de maunen in het gelid,
rlolken of granaten dragend. Aangevoerd door
onzen kommandant, dbbberden wij over de planken wegelkens en eindelijk dwarsten wij over
een smal voetbrugsken den heiligen, bloeddronken IJzer. Onzeglijk is het, hetgeen wij dan gevoclden. Eenieder, kennende de hem opgelegde
taak, nam zijn aangewezeu plaats iu en wacLitte.
Ben poos doodelijke stilte nog; toen doorflitsten
opeens w,eerlichten de lucht.
Onder een goed d'oorhamerend bombardement

I.'rans, ciie met zijn rnanncn die loopgractrt
ovcrrompcld h.a<l, stuitte op drt bloedig wrak.
iicielnroedig, zooals wij hem kcnden, zaL bij aI
zijn kr-achûen hebbcn ingcspannen om den ûtakker uit den strijcl achteruit te brengen.
(), ziet toc, hoe hij ziclr offert cn afbeult, rueer
r,vilicnde doen dan hij kirrr I Ziet hem tlit zware
rncnschenwrak opnemen, zachtjes het over <ic
hooge schans dragcn eu dan struikeleucl, door

obusputten,en prikkeldraacl, ourfladdcrd vau
ritruirsscircLlrrcn, a-[s cc+ir liefcie-engel <1en hijgcu
den strijdcl achteruit brcngen ! 0 ueeu, hil zal

wcllicht nooit gcvoeld ircbbcn, clat hij'zeli geweuci lverctr binst dicn kalvariegaug, eu urtbloccltle, vreeselijk. Doch uitgeput, haast atie,mioos, achtcr deu ,eersten boom, als achter eeu
sclir.rt, za1 ltij zijn u:akker neergevlei<l hebben cn
riaar tuachteloos, ruct cicu relrtel in zi|u bloedigc

kecl,. geroep€u eu gewaclrt irebben op Edwali,

zrjn broeder.
O Edwald ! Reeds had hij cigenliandig dr-ic
I)uitschers omver:geschoteu cu rloor ziiu ru<.red
allc vijaudelijke verbiucliugsluolrgruuLo vctsperd; reeds was hij achteruit gekôÀen mct zi;u
[rannen, ua vo].brachte taak cn... daar stoud hrj
almeteens pal, aau den iJzer, o1: dc plaats <1,ei
broederlijke efspraak...
}Jij zag met zij:n heidere, vlaruurcr:je oogcu
roncl, docir zijnTieve broedcr niet zien<le, rveifer

de hij over den Ilzcr te gaan eu ond,er irct crrcigcirdste kanonnengevccht, ortredtlerd en scbui_
mend van woede, angst en iicfc1,e, ging hij op

zoek naar zijn bro,eder.
rl1cr wordt de pel1 nacirteioos eu ik laat uwe
zielen z'elL putten in de cliepte varr die id,eale,

einclelooze broederlief de.

-.llen w_eet alleen, dat urcr achttien dagen nadien, midden 't groote areen, waarva[ twee vij_
audelijke loopgraven de bloedige schou*burgen

-

feper'en:

Een feit, maâr een vân de vele. Ja, er wâs
cliepe plichtsbetrachting in o'ns leger, claar tijdens
de rvacht aan d,en IJzer.

Err nn trren van een offensief hoord,e, hoopte
mcn, clat ook voor de Bclgen het uur geslagen
zo'u zijn, om d,ie lange, lange wacht te mogen
cindigen cn den weg te banen naar het bezette
1anrl, naar huis.
rl.: I),uitschers wâr€n op hun hoede. Illen zag
meer kabelballons tegen den blauwen of wattir lremcl.
De telegrammen van clen keizcr meldden over
cle gansche wer.eld, dat men nooit een bombartlement gekend had, gelijk er nu een in Vlaanderen

Zijn staf liet meer en meer geschut

aan-

voeren en dle troepen versterken

D,en 13' Juli hadden luchtgevechten plaats
tusschen eskaders van elk, meer dan dertig toestellen.
Zoo brak de 31" Juli aan, de verschrikkelijke
dag.

XXIU.

HET OFFENSIEF IN VLAANDEREN IN
t9t7.
Slage'n

-

Hct Vleeschhuis in

zijn, de gebroeclers tcruggevon(len l.roeft, ineengcstrengeld voo,r ceuwig... cl,oocl ! l
Dit was bij Stecnstrate gcb'eurd. Men had d,e
gebrocclers tcr piaatse begr:aven. I,ater vond men
rrrrn graf niet weer. Het offensicf had dien groncl
(iixwoelcl en ook het gebeente verstrooicl.

buld,ercle.
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van Bixsshooto en Langomark.

Bixschoote was geen vreemde naam meer.
Eertijds lag het dorp dhar vreedzaam tusschen
I,angsmark en Steenstrâte, achter het kanaal van
Ieperen naar denllzær.
In 1914 had de bevolking W,estwaarts moeten
vluchten en vochten Franschen en Duitschers m
haar huizen en tuinen.
Het plaatsje ging verscheidene mal,en van hand
tot hand, doch bleef tenslotte aan de keizerlijken.
In 1915 was er een geweld'ige worsteling gerveest bij Steenstrate en Pilkem, ,en wij herinneren er aan, hoe dê Belgen er op het hachelijkst
oogenblik dlEn toestand redden.
Nu in 1917, voor het offensief, liep de linie als
r-olgt: van Diksmuide tot Noordschoote, Belgen,

1g18.

dan tot Ro,esingc, d,c l,'ransclren, oncler generaai
Àntho,inc. !-an Boesinghe liep het {ront over het
kanaal larrgs Wieltje, Verloren lloek, voor Ieperen, naar Zillebel<e, O,ostiavcrne, Gapaard naar
r1.c l,cic, rraar W'aasten (dat aan tle Duitschers
',vas). Dit laatste deel was bezet door het "U"
Britsche leger, generaal Fergusson (Engelschen,
Schottcn, Welschen en Australiërs).
'I'egenol'er de geallieerden stond het IV" leger
rran Sixt von Arnim, groep Rupprecht van Beieren; 13 rlii'isies lleiercn cn Pruisen cn tlc i)" gar'cicdivisi,e.

Ll

den nacht voor den 31" Juli trokken dc

Franschen over 29 bruggen over het kanaal. C)rrr
r uur begon de aanval. IIet regende.
ljc F'ranschcn rukten over het nienrancislanci,
een .w-oest oo,rd, vol granaattrechters.
Artillerie, gas, brand,endre vloeistoffen bcstooii'
tcu cle zes Duitsche divisies, welke d,aar stondeir
cn vreeselijke verliezen leden. De overlevenden
weken, en rvelclra vielen Bixschoote en Kortel<eet, een herberg, nu een redoute, op d,en weg

naar fangenark. De Franschen bereikten

cle

Sint-Jansbeek. Maar nu vielen de Duitschers aan.
Zij u'erden teruggeslagen.

De Engelschen rukten gelijktijdig op; eel

eerste gro,ep baande zich een weg naar Pilkem ;
Essen en Krupphoeve, rvaren verlaten, te Pilkem

was de weerstand klein. De Britten bereiktcn
I{ortebeek. Rechts van hen geraakte een tweecle
gr,oep tot het puin van Langemark; een derde
vertrok uit Wieltje en nam Sint-Juliens, op dcn
straatweg Ieperen-Brugge; een vierde vo;lgde de
sp,oorli j n Ieper,en -Roeselareen veroverde Frezeu berg. De zesde kolonne had tot as den weg Ieperen-Meenen; die zeer go vend is. Het terrein was

beter tot verdediging geschikt en de Britten
moesten hier door hevige, bloedige gevechten bij
Hooge en Sanctuary-$/oodr het verzet breken.

Toch bleven ze â,an clie punten meester. Tegenaanvallen volgden en <lren ganschen dag was de

worsteling gruwelijk.
D,e uiterste rechtervleugel, zevende en achtste
kolonne namen Hollebeke en Basse-Ville.

Toen de arrond vie1, had men o,p een front van
20 km. 2 1,l2 Lffi.. tot 3 km. vorderingen gemaakt.
Merr nam 6.000 gevang,enerl. Aan weers-

zijden waren de verliezen zwaar.
Den 1" Augustus regend,e het geweldig. De
granaattrechters wâren poelen vol water.
Daarin moest men dekking zoeken. Men stond
tot aân d;e schouders in hct water. De artillerie

*
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zetten een boschje en mo€sten het 2" Camerons
versterken. Tm'ee kompâgnics vertrokken onder
bevel van majoor Christie, die o'n4er hevig
granaatvuur zijn mannen over den ltreenscher
\\'eg leidcle, twee honderd meter tett \\rcsten van
Hooge.

Hicr grocven d'e soldaten zich rn. Wat iater
krecg Christie b'eve1 een kompagnie wat Zuidelijker bij iret Sanctuary V/oo,ttr te brengen. I)e
1l1annen rukten op, onder het aanheffen vân hun
strijclkreet tt Go,od oldl 9th Argylls !r. Kamerad'en
vielcn, nraar de.overigen trokken zonder aarzelen
vcl'del

.

Iien scherpe geur van gas walmde door cie
lucht. De l.oopgraaf, waâr me1l stcun verleenen
ntoest, r /as o,p 't punt verloq:en te gaan.
rr lletc. are thc Argy-lls ! r klonk het.
I)e afgematte vcrdccligcrs rler Camcrons zagen
lriin helpers en scheptên nieurvcn moed.
D,e bajo'netten flitstcn, en de Duitschers, clie
rceds een voet hadklen in cle bcgecrde stelling,
rvcrclen in ecn onweerstaanbaren aanval terng

gcworpen.

De Argylls cn Camero'ns rvachtten nu de verdcre gebeurtenissen af.
Belrsklalrs zagen ze cen kotlpagnie kameraden

nacieren ; c1e manschappcn toch clrocgen de uitrusting der Camerons'. Ze rukten aan door het
Bellewaarcle bosch, ten Noordlen van den Meenschen weg en b,egaven zich naar de loopgraven

van het

91u.

'Waren het Britten

of

vermomctre' D,uitschers,

cle lage listen van den
vijand kennis gemaakt.
Het antw-cord kwam van het 91"; dat hevig be-

\vant m€n hacl al meer m.et

.qon te vuren.

Torcn' van Oucl-stuivekenskerke.
hacl het lanc1 gccffencl, riraar niet cle bcton-blokhuizen kunncn veLnieien, clic vreeselijke mitrailleurnestcn warcn cn kogels zaaiclen over de wi1
clcrnis. En claar \/ocrde11 cle Duitschers hun reser\iell âan. Ztj <lreven ile Iingelschen bij Langc-

niark, Westhock en Siut-Juliens terug, 'namen
ciie plaatscn \\/ccr en rvierpcn c1e tegcnpartij

a.clrter cle St. Jansb'eek.

Derr 3" girrg S,int-Jrriictrs tvcei aan

c1e

Engcl-

schen over. Als cbbe cn r'loetl cleilsdt'n de leger:.
heen en terug, ntaâr tclkcls ll'as clc groncl mct
clooden en gclvoncicn bcdekt.
Err 't bleef nlaar regencn. I'Ien vocht iu poclcn
clr lno'erassen. Zoo bl.cef rrrcn \\:orstelcn op hetzelftle plekje. Db Franschcn zuiverdren hoeven bij

I.r rrgerrrark.
Den 5" nanrcn clc l)rritschcrs Ho,1le}rcke, docl:
ver'l,oren het ook \\recr. Eil zoo cluurile dit tot

rlcn

10n.

Flelclencladen lvcrclcn cr bii nienigte vcrricht.
Dr. Brittcn lor.,ndcrr n'ar.c doocisr,erailrting.
Bij het l{ooge lag een bo.sch. door de Britten
rr Zouavewoocl l gedoopt. Daaraan \\ias 1111 (îc
Ilââm vrr,n majoor George James Christie verb6nclen.

Het

9o

Argyll en Sntherland Ilighlanders

be

Andere kompagnies van hct g' Argylls verschencn ujt het T"ouave-rvo,o'c1. Hun aanvoerder, luitcnant-kolonel Clark wercl gedo,ocl. Majoor Christie begreep dât het 91" in zijn strijcl tegen de
vernr'o,mcïe D,uitschers hulp behoefde, daar het
rc,ecls week.

D'e to,cstancl werd dreigend.Majoor Christie,die

clioorl rran Clark het kommandb over alle
Argyils haci, leiclcle ziin mannen in het T,ouavebo.sch terug. Reecls drie honderd man van hct
regiment waren gedood of gewond.
De Duitschers ontclckten van uit een kabelbailon de stelling en <lacleiijk lverd 't Zotraye
u,r:rrrl hivig bcschoten. D'e o'nclerstancl van Christic urcrcl tu,eemaal opgcblazcn, maar de majoor

na den

hatl

a1s

dqor cerl rvoncler gecn letsel.

Naur.r'dlijks een bo,on bileef ongedcercl. Het
1.r.:,ch stonrl dâar met schamele stammen, waaraan siechts nteinige takken overgcbleven wâren.
En in rlic verwoesting lagen vele cl,o,o,c1,en, te mid-

clen rrar-r gebroken \\rapens, opengesch,eurde zancl-

zakkcn, tusschen granaattrechters versplintercl
horrt, gcvelrle boomcn.
. l,{aar r1'e Argl-lls lveken niet. Eincl'eliik rverden
ze afgelost en trokken ze nlar Poperinghe in

lu stkn'nrtier.

D,e rrrst cluurrl:e slcchts cen clag. 'loen moesi
lrct rcgimcnt haastig naar Sint-Jarr. De lluitschers beschoten cllaar de linie met ga-sb,oùlmen,
r rr

(lcrl(n tocn cen aanval

.

-
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bo,sch, waaruit plots een reser!'e stormde'er dc<r
tegenstander achtEruit wierp.

't M/as weer een bloedige dag geweest. NIen
seind,e diat men 2.400 gevangenen en 24 kanonnen gcnornen had, lraâr ovcr de vele dooclen en
gclvonden z\,vegen c1e berichten.
f)en 17" maakten <1'e F'ranschen eenige vorderingen bij l)raaibank, uraar ze echter op een $/aar
nroeras sto,otten.

I)cn tr9n urerktcn cle Rlitten met tanks rran uit
Langemarl<, vo'orafgegaan ciool- kunstrnatigcn
nrist, cloch doo,rslaande rcsultaten behaaldcn ze
nict. Ên na tlen sto,rm, daalclc u,ecr rle kalmte
ovr:r dit bloedig Vlaanderen.
Allc,en ar tiilerievuur mc1clcl,en 11e bcricirteri.
Was ccn vreescliik gcc1.onctrcr, <iat to't l'cr in
Irlankrijk cn in Ncr'ierlancl gchoorcl r,vercl,
I),en 22" Augustus namcn c1e Engeischcn mct
ric h',rlp van tanks het 'ù/estelijl< clec1 r,an het
Iverlressbosch ten Noorctr-O,osten van Geluwr,elt,
nabij cien rveg Iepcrcn-Meenen.
fntnsschcn rl,as ook in Noor<1-Frankrijk gc:;ircrlcn. f)cn I5" Augustrrs bego'nnen cle Iianarl,cc'zcn ccrr aanval bij I,cns, in hct koolbeklietr,
nallrcn hoogtd 70 en cctrige vcrsterkte punten,
-qlotcn naur,ver dc stad in, maar ko,nclen cl'e Duitschcrs er nict uit drijven.
Ilrr meer cn meer verflâuwde to,en cle strijcl.
\\oc krurncn hier niet a1le bijz.onclcrheclen vermel

't

Wat er van IIoogc o,verblijft.
Christie vocrd.c zijn nrannen aan. Dczc
op cl,en vijancl in. Gnrrr,clijl< was hct
rlaar ronclom hen. Ovcral lagen cloo- gas getroffen makkers. Gewondlcn kermdcn om hulp.
Een hevige strijcl o'ntstond. I)e Duitscher;;
nroesten temg. Christie had in die omgeving nog
hclpers gezocht. feder moest zijn kracht leeneu.
Dc clapper,e officier rn'erd zelf ernstig aan hct
lrcen gewoncl. Drummer 8c11, cen zijner trouwc
soldaten en een makker clroegen hem weg.
't Regend,e granaten. Bell stelde zich cliku'ijls
als een schild tusschen zijn overste en het vuur.
tLaat mij maar liggen en redt u zelven r, zei
Christie herhaaldelijk, maar claarvan wilclen de
Britten niet hoo,ren.
,N,Iajocrr

st<-r,mrden

Christie bereikte het hospitaal.

Hij

genas,

maar \Mas voor verderen dienst onbekwaam.
lloeveel episode's zou men zoo kunnen vertel-

len.
Ë1f clagen waren nu verloopen. Het offensief
rvas geluwctr, de D,uitschers seinden a1 over een
mislukking, doch nog zware dragen zouden volgen.

Van 7 to,t 10 Augustus was feitclijk allccn clc:
artillerie aan 't woord. D'en .10" nâmen cle Engelschen Westhoek.
Van 10 tot 16 Augustus weer kahnte, ûraar clcn
16n begon de infanterie-strijd opnieuw. En no.r-

altiid regend,e het.

Die Franschen 11a1nen het bruggehoofrl rrair
Drie Grachten. f)re Ëngdlschen nam< I,angemark terug cn riro'ngen nog 800 inetcr vercicr.
Maar dat

'vvas

geen vooruit.qang.

I}e Drritschcrs pastcn lricr eeniroudig I-Iindenlrtrrgs nicrru'e mcth,ode toa. Zc lokten rlc achi,r:t.rto'lgers o,vcr een door ltct geschut omger.vocirl
tetrcitt, cn als r1c tegcnstandcr" Itcirnocid -,fa,o,
barstte censklaps artillcricr,nur- los cn .,'ol!:dc,ri
lrLrrvailcn van sto,ottroepcn.
Alclrrs .qeschicdrle hct c\/clrcels rru. T)c li.ittcir
ku'anren tot bij Po,clkape1le, t,crirtrctr rlaar vccl

volli

en de overigcn w-cr<lcu u'arro,rdelijk tcrugg,c-

<llcven tot f.angemark.

Bij Westhoek ging het op gclijke wijze toe.
De Engelschen rukten tot aan het Polygoon-

dcn, het nemen van ecn lo,opgraaf, een hocve, een

boschie, het vcrliezen \vcer van zulkc punterr,
irct tcrugnemèn dan. Een maancl lang brachten
dc lcgerberichten weinig nieuws.
't fs waar, dat het ongnnstig n'e,er aanhield,
cn het slagrreld- rond; Ieperen ccn modclerpo,el
wAS.

Oo < vercler

in Frankrijk bii Mort-Homme, Le

C'heume clcclen c1e Franschen aanvall.en.
Den 20o Augustus hacl een hevige slag plaats;

onze bo,ndgeno,oten namcn 8.000 gevangenen.
I4cn ontlastte daardo'or Verclun me'er.
De uitslagen van het offensief waren tot nu
toc gering.
Dcn 20r September hctnamen cle Britten het
ilc','ccl.rt bij Gciuwvelt. Ze veroverd,en het Inverncssbosch, het Glencorse woucl, c1e No,nnebos:rchcn en ccn dcei van Polygoo'nwoud, verder
ccnigc bckencl gervorclen hoeven, Potsclam,
ïlrnpicr, Barry (u,eg Ieperen-R.oeselare), Ib,erian, Gallipo,li, nog rnecr links. 't Was een af:;chur'velijke worstelin.q met vlammenwerpers,
tanks, vliegtuigen.
Ztrare verliezcn, hoo-e;c offers , rnaar nog hacl
rncn Passchenclalc, Becclare of Gclurvvclt niet;
puntcn, clic men in 1914 toch bezat.
Den 2;1" nâmen ric Brittcn Po11'g-oo.nboscir el
Zonnebekc. ftfaar hct tvoucl vzrn i-Iouthuist is
rrog stce cis ais cen onneembarc vcste. Poelkapelie
vcrsper:t cvcn sterli clcn t:eg naar Ro,eselare.

.

Iln

S,qrtembet lrracht gccn nierrwe uitslagen

XXIV.
VLAANDEREN"

De strildr bij het Woudr vau Houthulrt,
overingi van Poelkapello.

-- V"r.

f)'cn 4" Okt'o:bcr gin.qen rle Brittctr s'eer tcn

iranrral o,v,er, tttsschen La.ngemark en Gelutrv-

vc,lt.

't Bleck voor <ic D,nitschcrs cerl verrassing.
Itnnrers dc nraarrd S,clrternber u.as vrij kalnr voorlrij gegaan el1 l1le1r iriecntlc, c'lat cle Britten uitgc
uraren.

De I)uitsclrers bcraamcl,cn zelfs ccn tcgcnoffeu
sicf en I'rarld,err vijf riivisics op hct fro,nt iir \ilaantleren trrsschen Po,elkapclle cn (lclrrrlvclt sarrren
g

cbracht.

Bij

dczc d'ivisies scheen cen zckcre ontmoe<li-

.ging te ziin. 's Avonrls te rrol-en ontviugen
lingelsche soldratcn in d,c cerstc loopgravcn
lxiefjes als dit :
rr \trIaarde Tommics. T)e Dtrritsclrc ,l<lrrruics
gro,eten u. \Vanrreer de rrrcd;e,? Anturoorrlt orrs. l
,

\\/as het clre Rrrssisch,e leer, u'elke hier aanhangcrs rronrl,?
Ffun generaal rton Kuhn klo,eg trouu,cns in een
lcger"bevel over het steecls

te làat ingdipen der

rcserven. Deze rnoesten gereedl staan. telkens r1c
vijancl een aanval hegon en optreden zooclra men
clen tegenstand,er op het schijnbaar priisgegeveu

tctrcin gelokt had.
ja, er was ontmoediging en cle Duitsche overlrcicl nam zelfs maatregelen tegen rlesertie. fmmers op hetzelfde tcrrein rrielen nu al secl.ert tn ee
naanclen d.uizenden mânnen en nrcr.cl,en anclere
<luizenc1,en verminkt en gewond. En uit het I,acl,erlanctr kwamen brieven met klachten, over
honger en ellenclo. Dre Winter naclerde en #at zotr
dan de ellendie zijn, zoowel thuis als hier oncler
de u'apenen !
Luisteren $1e ûâar eenige berichten over clie
desertie, opgeteekenctr en verzonclen aân cl,e Nccl,erlanclsche grens, welke voo,r cl,e Duitschcrs in
\rlaancl,eren den eenigen uitweg tot de vrijheicl

bood.

, Zoo-schrecf in September 191? een korrcsponelcnt uit
Zeeurvsch-Vlaancleren

:

Vier Dtritsche desertcurs, infantcristen, zijn
er in geslaagd van het front bij feperen te vlucLtcn. Na hun uniformen begraven èn burgerklee.
rerr aangetrokken te hebben, begarren zij zich op
\\reg en in drie clagen bereikten zij c1e grcnsver
r<

sl)crï]1.19.

Ecn van hen bekl,eeilc1e in het burgerliik leven
ccn vrii, gcwichtigc betrekkirrg. tlij sprak o1r
gricvcncl'e u'ijze over het tegenwool<1ig leven
rran cle Duitsche solctraten, maar ook nret he[ric
grrcr zijt 1anc1. \Irat hij meecleclde, is rncrkn,aar-

rlig_cn bcvcstigt 't Engelsche konrmrrniepré, hctn,clk rlclddc, cl,at dc Duitschcrs vcrledôn l cck

Lrii Icpercn znraLc r,crliezcn hcbhen gclerl,en.

\\]are er gccn rrer:spcrring cn stretge ltellrliin \,'laanderen, de cl.esertcurs kwaâen niet
bij honc"lerclen, maar bij duizenclenr, vertelcie hij,
err cl,c ancleren stemden het to,e.
r<

-.
kir-rg

De strijd
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bij leperen

wâs

in den laatstm tijd

gewelcl,ig. Van een groep van 482 manschappen,
r,vaarto'e

zij

zijn er juist geteld,

beh'oo,r<1en,

19

over-gebleven. I)e ânderen waren gesneuvelci of
z\\,aâr gewond, meest op I\Iaanclag van db vo'I'igc
n'cek. Het blijft er een rn'anhopige strijcl. I)e En.gclschman is een dapper tegenstandler. De o,odog
is hem als een sport. I)e P'ritten staan voor niets
crr rlc l)'uitschets ureten nu \r,el, hoe clteerlijk zii
berlrogen 'rverdien, toen mcn hen het Ëngelsche
lcgcr a1s r'nindrerwaardig afschilcllerdb. I'och zijn

clcze solclaten vân meening, clat c1e b'estrissing
nict b,ij Iepercn za1 val7en cn clc striicl daar triet
uitgcvocl'rten kan worclcn. Bij Llelu'wvelt zijn het

nu eens r1,oor t1e ecne,
pattij veroverctr wo,rcien.

dczelf<le loopgraven, <lie
tlern u'ecr c1,oor cle ândere

Dc l),uitsche overhcicl vrces't voo(

o rlusten on-

clcr dc eigen troepen en treeclt daarorn zeer streng
op. Dit r.vas de aanl'eitfing ger.r'cest tot de vlucht
rtan <l'eze manllen. Zij v,arcn zelf in cen opstoo,tie

gcrvikkcld

€Jeweest.

Het bcgo,n over het vocclscl. D,e d,eserteurs lietcrr mij het broo<l zien, dat zij kregen. Een trakkcr aarr dez.e zijrle van <1e grens ond,erzocht het
crr i<onstateerrlre rlat het gebakken was van mais
crr tarwe \tafl zeer slechte kwaliteit.
rr Voortdurencl kwamen cr klachten o'ver het
cten l, vertelden de Duitschers. t 7-,<xt ook everr
voor onze vlucht. Een luitenant voer tegen ons
uit en zei, clat a1les opperlæst was. T.oen kregeri
s,ij blikjes ûlet geko,nserveercl vleesch, dat echter
hevigen dorst opwekte. Het o,p post staan was
een kl,velling, want het water uit gpachten ,en,beken is gevaarlijk met het oo,g op d,e besmetting
rloor het aantal lijken. Er ontstoncl een nieuwe
ri'oor<lenlisseling en <1,e luitenant sloeg een solclaat, maar kreeg van clezen met een grrmmistok
ecn klap in den nek terug. Een streng onderzoek
rrolgde en we zag'en negen onzer kamera<len voor

het front fus'illeeren.
Een tweectre cmrzaak van verzet is h,et gevoel,
clat ge als vee wortl't beschouwcl. De aanval bij
Gelurwelt geschiecl;cle aldus. \4/ij moesten met de
bajonet op de Engelschen instormen. Eigen mannen stontl;err achter ons met last te vuren op ieder,
rlie wilde rvijken. Wij hatltlen dus clen do,od zoorr,cl achter als voo,r ons. \Vat kan men cl,an anders
doen clan gehoorzarnen? Verder legt men strenge

straffen op aan bekende rveifelaars. Mm geeft
hun clê gevaarlijkste plaatsen bij luisterposten,

ctraar, r,rraar voortdur.encl mijno,ntplo,ffingen dr-ei-

genen gebruikt ze voor het vuilste

rnrerk.

Ook heerscht'er .ontcvredcnheicl,over cle weini

-

ge konsictreratie voor zieken. ljen o.nzcr kameraden r,vas stijf van rheumatiek en afgemat. Toch
ko'rr hij gcen rust krijgcn en moest op post staan.
\.Vij liebben nog wacht vo,or henr gerlaan, ,opdat

hii rust kon

nem,en.

l

De clesertcurs wanho'opten aan hct citrcl,e val
cl,cn strijcl. Allcs rvat men hcn liacl r,oorgespiegcl<l, I,vas anclers uitgekomen. Na de laatste
slachting'op Maanclag wâren zij op rveg gegaâlr

naar cle grens,. V,'erclcn zij t1o,or genrlarmàn gegrc
1ren, o,ch, zij vctkozcn een snellen cloocl bovcn
iret ieven aan het front. Een van hcn sprak plat-

Duitsch, wat hem

in

Vlaancleren goôd

te

pas

- ll52 te nijden,zwom hil
rivieren. Bij dlage verschool hij
zich, 's nacirts zocht hij zijn u'eg, dikwijls al
kruipend. I-Iij bcclelcie a1s 't do'nker was zijn
schikh,vachten qp de bruggen
cloo'r kanalen en

vocdsel.

Zes-en-r:ijftig ilrrgcn hael hij noodig om vân
Leffinge r,le Neclerlandsche grcns in No,ord-Bra,
l;olrt tc bereilicn. In SclziLctc iracl ]rii Nederlanil
rvcl gezien, nraar tiit onmogelijk kunucn berci
kc',r. FIij is gctrotrwtl crrr irccrft ccn kirrd.
Tc Ëinclhoven trof lrii dric liaurcraclen aan,
gcrlcserteeltie uiriirtrctr. Sarncn zrtllen zc uu llttir
fircg verdier zocken.
Dat ztjn vr:rlralcrr
l)tti:u

uit

\ilaanclcre-ir...

cnclctr -.olrllitcir, rliiizcurlerr vrouwen

mo'eclcrs huirrcrcrr

irii

het r,rceclzauil, irrooi
tot èen hel gemaakt.

<lcrr

e11

naani Vlaaurlcrer1, ecns

1anc1.,.

l

De oorlog heeft lret

Dan .ontrtroettc cle kor;-espcurclerrt een deserteur

irit den sektor I.zrugernlu-k, en sciireef :
r< l)ieze militair u'as gedescrteercl, nadat hij bij
Poelkapelle (nict ver van Roeselare) in de b<rst
gervorrcl rvas. Drie clagen hacl hii achter cen
boschje gelcge n cn ontzetten<1 geleclen. 'I'oerr
grecp de .qrrlw voor clen kriig hem zoo hcvig
aan, rlat hij na zijn herstelling niet nrecr bliiven
lion... rr fk zou gek geworctren zijn ri, verklaarcie

hij.

Ons Vorstenpaar: achter het front.

klrarn. In rleu uacht van Dinsclag op Wocnstlag
n'aagden zij clen tocht orrer cle gtens, et'elt terr
Oosten van X iclcltclbvrg. Ztj schovcn een to,n
tusschen clen elektrischen clraacl en ccu gutruni
chauffeursjas \,verd binnen in de ton gelegd. De
overtocht slaagcle uitstekend.
Zij klommen o,ver een dijk en 'nvaanclen zich
op Nederlandsch gro'ndgebied', ho'elvel zij rvisten
clat cte versperring niet overal c1e grensliin volgt.
We1 twijfelclen zij een oogenblik toen zij aan

een geheel verro'est trâmspôor kwarnen. Eeir
van hen ging op verkenning uit en bracht spocdig het welkome bericht, dat zij inclerdaacl in
Ncd'erlancl waren.
D,en voilgcnden clag kwarn er een vrln rlen IJzer,
c1e Britten nog herhaal<le malcn gepoogd

n'aar

hadrl,en hct v'erloren terrcin bij Lornbatdzijde
tcrLlg te winnen.
I)'eze deserteur was ziekelijk.

ÙIenigmaal stoncl

hij ttij

Stuivekenskr.lrkt

acht uur op rvacht, tot aan de b,orst in 't water.
I{ameradcn vielen n : hem... Nu en dan eerr
kreet, de cloodisschre r van een, ciie verclronk.
Lijken dteven in i1:er. *rizet. Soms wâs de stank
ouuitstaanbaar. Bommen rukten licharnen uiteen.
C.ervon<tren, ciie men

tot

niet bereiken korr, kermcleir

cle do,od zich over hen o,ntfermde.

De Belgen noemcle hij rt rappe klr'ade )) lllaûnen. Bij 't w-oorrl Engelschen vlamcle zijn oog
Men sprcekt nu niet meer van Calais, nraar
ziet met angst clen nac1,er,enc1,en rxrint'er tegCmoct.
No.grnaals in sneeurv en $'ater. Brood kregen ze
genoeg, maaf 't rrleesch r,vercl zel<lzaam. Viif

rnaanden hacl de rranhopige tle ellende cler loopgraven cloo'rstaan. 't I,aatst tvas hij bii I,effinge.

Vandaar vluchtte hii in burgerkleedcren. Our

ie

f), veel zcnun'gcstellcrr nortlen in clie natte,
sliil<erige loopgLarren, onrler clat waken en wachten u'ekcn lang, in cle schaduw van clen doo,c1,
,lic orn clc solclatcn heen maait .en I'elt, slaat en
sio:mt, gen'elrliu aairgetast. Tirr rliklvijis als ik
c1e soild:rtcn rran tict fr,ont ho,or vertellcn, dlenk ik
aan n-et ccr-r ftranschman r-rit de loopgraven
schteef.
rr

lict

De vcrcUcnstc, de roem \/an ons zal uu ziin:

kr:rrrkzinnig te worcl:en. l
rr'1 tr)uurt lang r, rr er is gccn vo'o,ruitgang l,
rr rnen zct niet cloor r. 't -"r'ofrlt met cen zekete
onr,crschilligheici' gezcgcl... ver van het front,
rvaâr rucn alleen van den oorlog in cle kranten
leest. I{aar, u,ie rrab j het flont wo,o,nt, huivert
n'ccr elkcn clag.
rr Voor rrrijn deur r, vertelcle me een vrouw 11it
Rocselare, rr stnnrlen automohielen met gewon
clen. Een lange rii... Ik kon er niet naar zien en
telkens rnocst ik u'eer. f)aar lagen die arme ke
rels in hun eerstc r:erband. 't W'aren Duitschers,
het 'waren onzc rrijauclen..., trraar 't uraren toch
iernards kir-rclet'en. Vo'or ons lag er een te sterven.
Eeu karncraarl klr':rrn rrrct c.crr glas rviin. I)c gewontl,e sr:lruclde hci hoofc.l. D'c vrienrl boo<1 een
stttk van ccn apncl aa.n... Weer rlat treutig hoofcl
schurl'clclr... O, rlic ti:eli van lijden, van pijrr, dic
lijkklcur... cn als ge riau zè1f ecti selicfcle in <lerr
oorlog hebt ! )
\Tos ccr-r qer'luchte vcltelcle rzan dc \\rorsteiin.g
onr Zonnr:bcke. nraat rrrcn vocht in slijk en grânaattrechters -,'o:l vuil u'nter. FIij had ,getl'orrcleir,
clic zich niet nrcer hellrcn konclen en.qrelkc rle
brarrkardiers onmoqeliik wisten te bereiken, in
ciie ltuilcn zien rre:-dÏinken.

\/an sotlrrrigc.trechters kieurcl,e het vrrater zich
bi.i t'ii1en roocj van bloecl. Hij noemCe den slag
cen nroordcrij. Varr cloolhrekcn r\':rs, !:ccl sprake ,

