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Een Duitsche oad,ea:zeeboot varencle aan de oppervlakte.
gedaan hebben, mag een claad r:au r,r,are heldhaitigheicl genoenid word.en. l

Ehrvel, I{eter, ik was er bij.

Sedert eeire maand ben ik verkenner, en

ik

beir

rt Minoterie ,, geklommen. 't Was
een vreeselijke rvorsteling in den nacht en in de
modder, onder het helsch lawdai der artillerie en

boven op de

N'74,

der handgranaten, den rondsluipenden doocl te

gemoet.

Ik

bij gedood met revolverik kan u verzekeren dat, daar mijne
opvoetlin.g me aan zulke gedachten no,o t ge\4iende, het me een diepen indmk liet... Ik naa net
heb Moffen vlak

schoten en

v4st voorneu{en u hierorrer niet te spr,eken, maar
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Een Zeppelin, clie
er is niets aan te cioen,

bij

ik kan aan niets

anclers

De goede uren van mijn laatste rrerlof, daar
ik niet meer aan; zij zijn nu als een heerlijke droom, waaruit clit verwoecl gevecht rnc
plotseling rukken kwam, met me weer irr cle orr'
denk

vcrbiddelijke werkelijkheid te werpen. En ik
vraag niets beters dan te herbeginnen, Meter, zoo
sterk trekt het gevaar aan... Wat zijn we tocb
!

Wat ik u niet zou moeten zeggeî is dat ik daar
iret O,orlogskruis won ; het is niet officieel, ik ben

enkel voorgestelcl en hoogerop zaTmen misschien
o,ordeelen dat ik niet lang genoeg op het front
ben om het te verdienen; mâar, ik beken het u,
ik zo,u er fier op zijn het te hebben naslechts viermaanden aanwezigheid op het front en zondet
gekwetst geweest te zijn. Ik ben nog 'n kleine
jongen so'ms, niet rvaar? Altijcl zelfs, doch ik ben
noiq maar twintig jaar oud en 'k zotl het wel ongelukkig vinden op dien oudcrd.om reeds een ongevoelige te zijn. I,ievEr geloof ik nog in d,e eer,
in clen roem en a7 zijne schoo,ne illrrsies. l

20" November'.
oefenplein rran
- Op hct
Vinckem, v66r het hospitaal,
staan tletachcrueuten cler 5" en 6" brigad,en, met genie, in U-vorrn
opgesteld.

O'rersten zijn <laar in groot unifo,rm : Drubbcl,
I,. A., met ziin kleinen, gebo.sr.n neus: koloncl.Brr..., een orr-,1e nrilitair, die

bcvclheb'ber del: 2"

sislcren bii

c1e

-

een aanval op Londen i'crorrgelukte en

clenken.

çrccmde wezens

1r?0

hcrhaling op 20O meter afstanci

tegen ccn peloto'n in t,anorde ; een kolonel cler eenie, nrajoofs, kommanclanten; al dic
lied'en ziin zennn'achtig, beko,mmerd om het
tichten cler rangen en c1e eenheid waarrne,e de
r'lonc1ercle

.qcwercn geschou<1crd rvor<1en.
X(cn rvacht op deî Ko,ning. Gendarrnen komen
aan in galop ; cle klaroenen schalletr, komnranrlo's helmen: cle Koning.
Hij komt aan te paard, met eenvoud gekleed

in het Kanaal terecht kwam.

en schourvt ctre troepen clie, onbeweeglijk, de wa
pens bieden.
Zijn groot, kalm gelaat steekt uit boven de rangen; zijne trekken zijn niet zo'o jong als de fo'tos
ze weergeven en oneindige droefheid ligt in zijne
oogen.

Hij gaat vo,orbij met de hand, aan den helm,
vaag deze mânnen beziend,e die strijden vo,or h'et
synrboo,l clat hij vertegenwoordigt.

En <lc Novernberwind blaast over Vlaanderen, cle boonen buigend naar den korten, dikken
toïen van Wulveringem, in de v'erte.

ru De geclekoreerden. r Wij staan samen in een
peloton en nlen leidt ons te midd'en van het plein,
op een rang in lJ-rrorm. D,e I(oning nadert, gevo gd do'or generaal Drubbel.

Officielen, onderofficieren, sold.aten. l Hij
Hij voelt wat hij is. r, Ik
n,ensch u hartelijk geluk. ))
We staan onbeweeglijk, in de houding,-het
hart overstelpt van fierheid.
< ... IJr,ve scho'one wapenfeiten... Gulden boek
van hct Belgisch leger... Za7 als vobrbe,eld ge.
rt

spreekt traag, ernstiC.

ctre komende geslâchten... l
sprak in het Fransch tot r{u toe.,. En poos
cn dan herneemt hij.
Zijn Vlaarnsch is te zuiver, te netjes, te wel
uitgesproken. Ik voel dat hij het moeten leere:r
heeft om aan de moecLige jongens d,er Vlaanderer:
niet te qrei.qcren hun taal te spreken.

stelcl 'n'orden aan

I{ij

u 7ie zoo \, 7,egt hij cenvoudig aan generaal
D'nth:bc1 als hij gecl,aan heeft. rr A1les is ger-.cd

voor Let orrerhancligen rler eereteekens. l.
Dc Koning nadert den eersten man van den
ranq, een luitenant, drukt hem de hand en speldt
rle I{roonorde op zijne borst, terrvijl hi; Lem geink u-enscht en d,e generaal nevens hem, zeer

druk doencle, hem
gcdaan heeft.

Ik

uitlegt wat

c1e

ged,eko'reerde

ben de tiende of de twaalfcle der reeks,

-
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Helgoland b j stormweer
heel langzaam nadert de groep naar
Daar zijn ze aan Marée, mijn getruur.

mij toe..'
Ik nu' Ik

bied het rruapen en terwijl generaal Drubbel brokken uit de melding mompelt, hecht de Koning
het Oorlogskruis op mijne botst.
< Gij zijt o,ot-logsvrijrvilliger? >
rt Ja, Sire. ;r
< IJa, zeet wel, zeer mo,edig, ik wensch u ge-

luk.

>

Drubbel gaat voort :
rr Hij heeft delr vijandelijken waarnemer der

}linoterie r ged'oodJ. l
En db Koning, me van kop tot teen beziend.
zegt met een gullen glimlach :
ru 't fs niet pluis onder uw handen te valtren. l
Ik zet het wapen neer. 't Is gedaan : Ik bezit
iret Oorlogskruis. l
De rr Minoterie r bleef dus in de macht van den
rtijand, die nog een jaar bijna van daar'onze eerste linie bestoken zou.
Het verhaal toont ons echter, welk een heldhaftige geest de Belgische troepen bezielde.
O, ten offensief mogen gâân, o{n eindelijk d,e
bevrijding te kunnen br'engen. }.{en zag zoo te'
gen den nieuwen V/inter op.
rr

**l*

We zeiclen hiervoren, dat o,nze troepen

ook

gevaarlijk werk, en om t'e toonen, hoe daar steeds
offers vielen, hal,en we hier de heldendaad aarr
van een Belgisch soldaat, der 3" kornpagnie van
het 3u jagers te voet, uit de dagen, welke we nu
beschrijven. We halen het uit rr De Legerbode. l
rr Op eenige kilometers Zuidwaarts van Diksmuide, vôôr Nieuwkapelle, scheidd,e, gedurende
den Winter van 1917, een oorlogs-meer, langs
den overkant van clen lJzer, een onzer regimenten jagers van de Duitschers. Uit dat meer, den
B ankaart r .geno,emd, rijst een eilandje op
van eenige hondlerden vierkante meters, en o'verdekt met wat kreupelhout dat dagelijks meer en
meer d,oor de granaten geknot wo,rdt.
Ko'lone1 ?ermo'nia $/as âanvoerder van het regiment. Wij stond'en op wacht toen het nieuws
van dien avond ons bereikte, hetzelfde dat zoa'
veel andere avonden hadden medegebracht:
< Binnen e,e.il uur zullen adjudant Mercenier,
rr

een sergeant en vier manschappen optrekken o,ni
dezen nacht het meer te verkennen... >
Nog zie ik het schuitje van kant steken, na de
welgemeende handdrukken in den man'eschijn.
Traag gleed' ze voort, de ktreine boo,t die onze
tnakkers naar hun nood1ot heenvo'erde, haren
weg banencl tusschen het riet en het ho'oge gras
van den o'ever...

En dan

verzr,r,o'nc1

hare schad,uw... Wannecr

Westelijken oever van het
Blankaart-meer, tusschen 'Woumen en M'erkem,
in vredestijd een lustoord voor waterwild en visschen, en ook vo,or hen, dte jacht maakten er op,

de we'crschijn op het mecr uitstierf, tvcrd het harf
benaurvd, en die oogen bleven s,taren op den don.

en voLof spelwaarders.
Maar nu werd, de Blankaart, door de overstroo-

Twee minuten... tien minuten... hoeveel, ik
treet het niet, gingen vo,orbij toen d,e scho,ten

me,ester waren van clen

ming trouw€lls
plaats.

Men moest er

z,aêr uitgebreid, een tragische
go,edt de

wacht houden om een

verrassing te voorkomen, maar aldus was het uitgestrekte rvatergebied ook een beveiliging onzer

linies.
De soldaten patroeljeerden er op bootjes, een

keren einder waarachter

Zij

die gelo,ofden, baden...

zii

rrerdwenen was...

der Dtuitsche mitrailleuz,en knalden. De handgranaten der onzen wâren het antwoord. Tragisch
oogenblik, waaTop men weet, wàarop men hoort
dat broeders aan den slag ziin, wanneer het harf
hen volgt en lnen ter plaatse genageld bliift do,or
een onverzettelijk bevel, op rlien hoorcl van een
anziebttn$ water...

*

t1t2

*

Redding van de bemanning van een Duitsche duikboo,t

Een kwartier, een half uur... Een schuitje

claagt eindelijk aan clen eincler op, en schijnt als
een vetloren eilandje te drijven.Hemel, en zonder
roeispanen. fien arm, waaraan een heim hangi,
plonst in het water. D'e andere ar-rn is erin gestort
met clen riem clien hij vasthielcl. fn de boot rus-

ten, in den uitersten slaap, a1 d,e cloor de Duits:hcrs gedootle makkers. De adjudant ligt zieltogend, met de borst do,orschoten. Nevens hem,

de eenige nog bewuste, heeft een brave kerel, een

tienrnaal talrijker vijand die hem tot c1e overgave
noopte, een fier r, Nooit l toegeroepen, clat over.
de golven zweven blijft... Hij kontt terug, cle
dappere, met wonden o,rrerclekt, zijn bloed ziende
wegguclsen, en toch, als bij nirakel, aan den
doocl ontsnappen<l. Half dood, to.ch komt hij ter:ug, vrij, en brengt zijne clooden in het ongeschon<1en land weer. >
Op de Blankaart liet menig jong soidaat het
1even. Een dezer tochten teekent vele andere, a1
liepen ze gelukkig nict steecls zoo tragisch af.

***
De infanterie was clus weer over gansch het

i-laamsche front

in

<1e

loopgraven.

clo,or clie van een Engelsch oorlogsschip

Hoe die posities zijn, blijkt ons b jvoorbeeld uit
de volgenclc regelen over een aflossing ; 't is uit
een dagb,oek, opgemaakt bij Drie Gracirten.
De soldaten bezettcn hun uiterste steliingerr.

Zij

rno'csten de aarde meenemen voor hun borstI,.ees ntaar, wat een van hen opteekettt :

wcring.

tuLangs cl,en ancleren kant der verschansing, ter1e rechterzijde, komt het er op aan den

genaan

uitet-sten post te bereiken : rtT-a Nacellel.De door

tocht is nog siechter en het water

borstrveriug is ingestort,

ciieper

;

c1c

oeverkant is rrerclrvenen, cn dic kalvarieberg rnoet beklomrncn u,orclen ouclcr c1e beclriegelijke bescherming r,an takkenbossen. Zo'o vreemd is de situatie dat ieclere
karabinier op zijn ransel, in den nek, een zak
cle

aarcle'draagt, welke hij achter de verschansing
heeft opgeschept: vermits er geen aarde meer
1igt, is men u'el verplicht er mede te brengen...
En iedercn âvoncl, nu er telkens met elke aflos'
sing eenige aarcle medekornt, groeit d'e b,o,rstwering stilaan, de bescherming keert tetug, niettegenstaande 't water, niettegenstaande den Mof
n'elke op 10 neter afstand op lo,er ligt. Want
sedert eenige dagen heeft de vijand langs den
oever onclercluimsch een loopgraaf gedolven, gclijkloops met onze linies... Hij, hij heeft aarcle

--
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Elet begeleiden van Engelsche transportschepen d,oor torpedobooten.
,zo,otr 't lapen. .. Zijn oever is wat hooger... en
van avond, zijn argrvaan db'or cle waargenomen
geruchten gewekt zijnde, bezet hij die geduchte
stelling... rr
tu

Drie

Grachten

r

was tijdens

dit

offensief

doo,r de Franschen genornen. D'e Belgen namsn

dien post over. Ook daar, e,en gevaarlijk punt,
zijn rrelen gevaltren.
Zcn lezen we in bedoeld dagboek, dat vier
makkers in een dekking gewond nroeten zijn.
Patroeljeurs-mitrailleurs besluiten hen te halen.
In rle duisternis siuipen ze vo,ort. En we lezen:
rr Van op dte bo,rstwering koalt op eens een
schacluw, een slijkklomp, vooruit
rr Werdh? r en <le weerlicht eener bajonet.
rt Mitrailleurs. l
< Gaat cloor, maar zij verwachten u niet meer.))
:

tr

Vertrokken ? I

((Een ho,uwitsergraîaat...A11,e vier.., Zij liggen
- nog.
(taaÏ
))
Altijcl maar de clo,od. Ëindelijk neemt men

stand voor de hactiehlke dekking.
rr I,aat ons zien >t, zegt dre officier tot den sergeant.
D,eze laat ziju zlklan:p crens even opflikkeren,
rlocir voo'raleer cle o,fficier den tijd heeft gevonden

om het h':ofrl vooruit te steken,
irr het diuister.

ligt

alles terug

, !r l.uitenant, 't is afgrijselijk I Een ann... ik
heb een arm gezien.,. l

Helaas ! \'oo'r eeuwig zu11en zij in dezelfcl,e
ilekking rusten waâr een enkele granâat hunne
c,verblijlsels vermengt ; hun wapenbroederschap
is door vreeselijke doodsvereeniging b,ezegeld.
tien oogenblik later is cle batterij in haar nieu,"ve
tlekking, op ,eenige stappen afstand van het
versch-gevulde graf. NIo,rgen zal een armzaTig
houten kruis vier nieur,ve namen dragen... Viei
nieutve dooden voor het varl,erland. l

ra**
Met hoeveel schetsen zouden we al cleee nog
kunnen vermeerd,eren en teekenen hetgeen orrze
soldaten in de lo,opgraven ledên.
De vllegers hacldren het offensief krachtig gesteund. En zii, wat avonturen ook I Welke stout-

moedlge raids. Een enkele teekening uit hun roerig leven.
< Een avontuur in open lucht, op 8.000 meter
ho'ogte, rnet als held een
buwoq:rd,erenswaardige loodben, een d,ier "nrér
luchtrid,clers die c1,en
hemel van u z$rarte kruisen rr reinigden.
Vooraleer vlieger te wo,rd,en, ,our-hij piot, een_
youdlqe rr jas r clie rrvaderlanderkens ,i uulciu ,o,,
den lJzer. Ddar aan,t front, in cle loopgiiaven,
orngeven d,oo,r held,en, had hij immer é"o troog

plicirtbesef.
Toen ging. hij over bij het vliegwezen. Zijne
opgetogenheid, zijne dapperheid en zijn kame-

*

iJ-rri.tschc orrcl.crzcebooten

*

liggen voor vertrek gereed in

raaclschappelijhe geest maakten hem het troetei-

llinri van 1o,o,clscn en

rt14

Op ecns siaakt er ietnand een verwond'erclcll
kreet

mckerno,'s.

d,e haven

:

r vailencle ster rr reeds
'u'iocg r,veg o1r vcrkernning. Het rvas tijdens het
gloricriike offensief in c1e \,'laanrlers. \'166r de

Gocls mogelijk !... l{ij !. l
hct
\vas zeker hij ctrie daar lachencl kwam
Ja,
aangc..;ta1rt, tcrn-ij1 hij zijn stok lustig clraaien

ico:lsr,n hcspicrlclen clc mckano's: r1e terugkomst

rieecl.

meestcrs >. Daar waar profanen maar
ccn s;tippcltjc aan clcn gezichteincl'er zo,uden ont'

ru Go,ecien dag, tnannen !
1i:rno's.

Iicns

r'vas

lrunncr

dc cskarlril cler

rr

ri'aaLcl hebber.r, herkencien hunn.e geoefende
c'ogcn hunnen

rr

Sparl

r,.

\iauclaag oritbrak cr irog cens iemancl

bij

r Is het

rt

l

riep hij tot

<le rne-

Gij dacht mij zeker doocl? r Een blijcle er

opgctogen lach ontb'tro,otte zijne witte tandell.
clc

Hartelijke hancldrukken werden

gewisselcl.

hij werd met vragen

n::râ,ill2rfroel)ing. Onger:ust traclrttcn zi1 te gissen.

Hij

landing cler bii.rncngekouren vliegtuigeu,
iraasttcn zicir rlc mekano'*. naar ri,en << flight-

stelpt.
rr Hoe zijt gij ontkoanen? De kommanclant zag
u in vuur en vlam neertuimelen. l
ii I,uistert vricncl,en, 'k ga u dat eens verteltren.))
En hij verhaalt zijn schrikkelijk lotgeval in eenvoudige, ko,rte, afgetrroken zinnen :

Na

I

iL:.

c1c

r)

t Hij is cloocl r, antwo,oil:dde cleze eenrtoucl g.
r, Hij rverd' ncergescho,tcn. Terr,ijl hij 1ne
traclrttc van t\\,ce Duitschcrs te ontctroen, viel een
rl'erde henr onvciri'achts aa11 cr1 krecg hern neer.
Brarrclencl
irel<1.

plofte lii.i tcn

gr'o,nci,e.

Hij

rvas een

u

Trancn lrcvochtigden clc oogen d,er mekano's.
ir Iiranigc 1icrcl r, rnnrrlelclen clie ouden.
rr Hij l'as ccn gclecle liam.eraactr r, zegden cle
iongcren.
Dicrr cllag ging het

cr: treurig toe in de eskadril.
(lccnê zângen \\reerlilonlicn oncl,er d'e afdaken,
hct scheerr hnn allcrr of <le nrotoren niet nreel
hunnc lustigc krijgsaiikoorcien ronkten, lnaar

u,cctuoccl,ig bronrden.

I),e arronrl vicl op rlc kantonnementen,

er

zrr,ecfcle ecne geheimzinnige stilte...

llccl ','ro'cg rcccls 's
viijtig gedoe.

anclerdaags hernarn het

rt

rvercl omringcl,

We waren op verkenning in

c1e

over-

omstreken

r:an ()cirt, op 1t.000 meter hoogte. $ensklaps zie
ik clen kommanclant dle hetkwaacl had met twee
Fokkcrs. Ik r'lieg vooruit, duik achter een cicr
vijan<lclijke vlicgers en schiet ! Op hetzelfde
o,ogcnblik ko,urt, I'an 'k weet niet tvaar, een derde
I)uitsr:her aangeronkt. Ik hoor de kogels op mijn
vliegtuig kletteren.
Raf , 't is'er, een kogel in de vo,edingbuis; mijn
vliegtnig staat in laaie vlam. Ik zag me reeds gebrarlen :rls een Brusselsch ki'eken. En toch verlies
ik 't hoofci niet.Ik steek loodlrecht naar den grond
af ... I)o,o'r r,velk woncler clc vlammen opeens werrlcn uitgcrloofd,kan ik niet zegg'en: fk tracht mijn
tuig tcrng te verheffen... te vergeefs... 't is het
einde, zo'nder twijfel... en zoo dicht bij de overrvinning ! D'e aartle nadcrt met een duizelingwek

-
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Sombere dagerr braken dus aan, temeer claar
nieurvs van eldrers r-rit Rrrslatrd en Italië de stem'

tri:lig nog drukLe

.

,\XVIT.
XgNJ

ÛNZ[i T}TOËTIEN TIJI}ENS HET
ûrrFENSlIlI:"

Irrtrrssclrcrr \\':ls geltefaâl Ih. tlrui,'ilcli Irrittisit'I
lllri or;iil;g gt'rrr;t'riett. Hij iocrclc ailcrlei hervorlrirrgci-r in <,n .'llrai:ht het rninistcr.ie t:rrr oor1og

irit:rî ltcl. {tottt. ovct-.
(. )c h r.-crslcrl.ltr. trtcrr n ()g- olr zL' troepen .
irooals rr'ij rcetls :i:in1:;eioorir:l hebben, u'as ltet

(('i) z\\-zlre tiitl

rr<xrr

olze so'lrlaten. Nleer en lneer

cnlrcibrrgzaanr rver'<l hct front cn cle zone er ach'

tcr.,\lrlris.btscho,ot tic r-ijantl tegenu-o,o,rdig zec'l
1rcr"i..1 \'enrnc, zoorlat hct
cc:r'r tn'eede Lxug o,r,cr- het

\/ice-acilniraal Sir Davicl Beatty.
kendre snelheicl. |rlog eenige ho,nderd'en meter en
't is <lrc rtroodl. Opeens richt mijn toestel zich weer

op... ls het misschien nog c1e redding? Ik raak
den gr:ontT, een geweltlige schok ! Mijn tuig
zwenkt en begint te brand,en. Ik ontdoe mij van

spo'orn,egbataljo'n zelfs
irlieuwpo'ortsch kanaal
1cgt1c, oûr lret 'r'etvoer zoo noodig van het stadje,
c,r oln heen, af te leiden.
Laten wij nog eenige staaltjes rneedeelen van
hct lcven o,nzer soldaten, daar aan het front; feitcn, die zeker verband hadden rnet het'o,ffensief,
clat .,ve beschreven heb'ben.
Het was irnmers van belang dren vijanilt in oor-

mijnen gordel. Gered ! Wacht een beetje, gered...

Ping!... Ping!Kogels fluiten, ik kijk heel
n'onclerd op.

Ik

ver-

was tusschen cl,e iinies geva11en.
De Duitschers vuurclrcn op mij 1os. Ik leg me
tegen clen groncl en verctruik me in iret gras. Op
eens iroo,r ik achter nrij ro,epen :
t, He! vlieger, laugs hier !... l
Ik kruip in de richting vanwâar d,e stemmen
komen. Ik spring in eene loopgraaf t... 't Zijn
Ilelgcn, vrienden ! Ik omhelsde ze, clronken van
vreugde en geluk. l
En nrr was de r,lieger claar weel terug in zijn

kamp. 's Namid<lags ging l.rij lrneer cie lucirt in.

't O,ffensief van 1917 was clus misiukt.
Dtat wekte cliepe teleurstelling ook op ons
fr,ont. Men zo,u dus nog een Winter mo,eten doorwotstelen.

Gelukkig was lnen eincleliik,

in

Oogst

191?

begonnen met het boulven van barakken voor
o,nze soldlaten, die tot dhn toe in schuren, op zolc1,ers, in ruïnen van ho,even gelogeerd'hadden,
lvaat 't dioor:iegende, en cle wind ongenadig b,lies,
waar men geen licht maken kon en van verveling
maar spoed[g in 't stroo kroop.
Wel tresto,ndea hier en dâar kantines en leeszaI'en, maar ze lagen clikwijls ver af ,ert zaten zoo

spoedig vol.

.Winter
Men had de herinnering aan den
van
begiu 1917, die bijzond',er streng gewerest was,
terwijl dê kolenvoorraad, niet aan de behoeften
loldeed.

Sir John

it.

Je1licoe, oirperbevelhebber der
Engelsche vloot.

-
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Beechieting van Duinkerke do,or D,uitsche torpeclobooten.

zen sehtor bozig te houden, om hem te verhinderen troetrren diaar weg te netnen en aan de aangevallenen ter hulp te zenden.

Dit was oncler meer voorai het geval toen de

Fransche korpsen van generaal Anthoine moesten bepro,even het woud van lilouthulst te nem,en.
Niet alleen werkten onze' tro,epen rechtstreeks

tnee door hun aanval op Merkem-Vijfhuizen,
doch ook dloor plaatselijke gevechten.
llaar de Duitschers waren van hun zijde ook
ep hun h'o,ede, daar ze hier eveneens aanvallen
vreesd,en. Vandaar voortdurend'e b,e.lveg'ing, rusteloosheid, beschieting, schermutselingen.
De legerberichten, die slechts de groote feiten
noemclen, zwegeu er over, maar voor ons is het
van belaug ze blijvend op te teeker:.en.
1Vlen versterkte onze afd'eelingr n in de ioopgrr
ven, hield reserven nabij 't front,zorgde voor voldoende voorraden munitie, voor snel vet'voer van
gewonden.

J'eekenen wij eens cen di,er torneelen aaR hei
front; 't geval van enkelen geeft een denkbeeld

van C'at van anderen
7,,oohad men in Oktotrer het volgende feit voor
Diksmuide aan te stippen :
rr De sektor van Diksmuicle is aan eene helsche
beschieting onderhevig. Van den dageraad af tot
ctm 3 uur 's namiddags regende het granaten en

b<.nrrmen. De reden? D,e

Moffen, door de Franin de richting van

srrLcn r,âfl genelaal Anthoine

het Ho,uthulsterbosch aangevallen, vreezen eene
Relgische dn'ukking te Ditsmuidê.
Het 6u en het 16" linie bewaken de loopgraven
il1et versterkte effektieven. Al de mitrailleurs
zijn op hunnen post ,en besproeien met hunn€
o'nrechtstreeksche en o,nafgebroken vuren al de
uitgangen der stad,, in de macht der D,uitschers.
N{en schiet op de Grocte Markt, de loopgracbt
i,ran het kerkhof, de loopgracht 16, op het kasteel
van paal 19 en op de plankenwegen, die vanZar-

rcn komen.

In de schuilplaatsen van het Noordelijk brughoofd waakt eene sektie der 12u kompagnie mi'
trailleurs en schi'et ond,er dle leiding van korporaal I'uyckx, een klein Brusselsch < ketje r. De
solda.ten die hem omringen, zijn keurmannen.
Ik heb o,ngelukkiglijk die namen van al deze dapfier:'en verg'eten en heb slechts dezen van hun
o-v'erste onthouden ; eene gewone onrechtvaarcligheid op het slagveld ,en waarover ik mij verontschuldig.

Korporaal Luyckx, dïe een uitstekend werktuigkundige geworden was (hetgeen ten andere
rle eerste ver.eis,chte voorwaarde is onr een goed
mitrailleur te zijn), behandêlt en verznrgt ztjne
stukken zooals eene moeder hare a vreeselijke

*
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Een Eugelsche bark die door een Duitsche duikboot wordt getorpedeerd.
kincieren ù zotJ verz,orgen. IIed,en, dag van groote
beschieting, schiet hij zooveel zijn mitrailleuzen
geven kunnen, op de objektieven die zijn kommandlant hem aangewezen he,eft en volgens de
gegevens van een tab'el voor het schieten waar
er fornrulen opstaan, die rvat rnoeilijk zijn voor
een klein tr ketje.

l

Eensklaps omringt een akelig gekraak korporaal fuyckx cn zijne twee s,tukken. Stilte op h,et
kasteel van paal 19... Dte cllappere mitrailleur is
in den krater ver<lweneu. Doch als de rook aan
't verzwinden is, rijst ko,rpol:aal Luyckx reecl.s
wedter op. Hij kourt heelhuids ant zijn graf, het
slijk en ctre puinen die hem bedekken afschudclend en zijne goede rr Mimie u l4laxim in zijne
ârmen sluit'end.Spo'edig heeft hii zijne mitrailleu-

ze weer klaar gekregen en op dLe wankeiende
borstweer geplaatst. [r is geene geschutbank,
g,eene schoone schiettabel meet, onmogeliik dus
nog onr.echtstre,eks te schieten.
Het geeft er ni,ets aan ! De geburen aan den
overkant vari den fJzer, de vuile Moffen, zu7len
rechtstreeksch vuur krijgen: tik, tik en tak !
\Milt ge er van proeven, Mofke, ziehier blauwe
boonen in rechte lijn. Dunkt u niet cirat ze lekkerd'er smaken?
I,,uitenant Van der Cammen, die het brughoofci
beve'elt, heeft het tafereel bijgewoond. Hij staat
verwond'erd ovrr' zooveel koelblGdligheid en z.<lo-

veel kalmen moed aan den dag gelegd in de hel
van cl,it brughoofd aan een uiterst hevige'beochieting onderworpen.
Itret kasteel van paal 19 krijgt d,e blauwe pruine11 van het eerste stuk; dle D,uitsche loopgracht
van lret kerkhof ontvangt (!ezæ. var- het-tweede
tuig. En deze vuren in stormende vlagen, maken
een lawaai dat leelijk rnoet werkeo op dê zenuwen der c< kamera,Jen r van hierover. Het brughc,ofcl krijgt dan ook het woedende wedsr-autwo'cîd der vijandelijke kanons. Bom:nen en granaten regenen voortdurend,. Hunne o'ntploffingen cloorscheuren de lucht met sroot lawaai. Luitenant Van der Cammen wenécht den dapperc
geluk en durft hem het uitvoeren van een nog
ircldhaftiger werk wagen.
rr Korporaal Luyckx ,r, zegt hij, rr ik ben znn-

d,er verbindlng met de l,oopgraven van deË
clijk; sedert twee uren, heb ik geen nieuws meer
van mijn kapitein; geen enkele mijner milulen
dg* het spervuur geraken dat oars omringr.
!1"
Gtj zijt een dappere en gij zoudt eene boodschàp
inoeten lragen aan mijn kapitein. Zo,udt gij er
geraken ?l
<< Ik zal g'aan )), zegt Iruyckx, ( en in ,t
terugkomen zal ik uwen telefooqrdraad hersteltrèn. r
Zonder haast, gerust, onverschillig voor den
r"egen van granaten die onophoudkùd neerstort
en den grond doet dav€r€n es de plagkenwegen

-
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Vuurmonclen op

in slilintcrs uitccltslaât,veltrckt I,uyck-r naar clcu
dijk oncler dc verschrikte blikken cler bcz,ettels
van het brugho,ofcl. fuyckx ckingt in'die hc1
waar het sp,ervuur het dichtst is; I,uyckx vo,lgi
de loopgraven vân de eerste linie ciie vooral bescho,ten worul'en ; Luyckx nadert de schuilplaats
van dlen kapitein, mikpunt van a1le bomvuren.
Kalm legt hij den toestand uit aan d,en kapiteiu:
< Brughoofd beschoten, eenige gekwetsten;
nieLs bijzomders. Geen enkele NIof zal nad,erbil
komen, want de mitrailleurs gaan en maaien naar
verlangen.

l

I.uyckx ko,mt buiten, drager van een antwoo(d. Hij vat het einde van den telefoondraaci,
clie dle twee teiefoons, cliezen van ctren kapitein

en d,ezen van luitenant Van
verbinden.
Zs'nder zich

ctrer

Cammen, moet

te bekommeren om de bo,m-

en

granaatscherven, dTe ro,nd zijn ooren fluiten,
kno,opt hij,, zonder zich te haasten, de eincien
van den do,orgesneden draad âaneen.
En hij denkt aan zijn mitrailleuze, die niet
meer schiet. Hij is ongeduldig om zijn taak varr
telefonist te eindigen.
<r Alloh, alloh, herstelling van het... > (geheini
cijfer).
rt Dte telefoon gaat, mijn luitenant, tot ziens.
Ik trek terug naar mijn post; ik ben ongeduldig
om rnijn trouwe < Mimie )) u/eer te vinden. rr

Tro'uw en mo,edig draagt korporaal Luyckx
op zijn borrst het Oo,rl,ogskruis, het kruis der dapp,eren, en hij won een schoone v,ermelcling bij d,e
regimentsord,e.

Wonder is h'et o'ok dat er 4g zulke kereis

waren in de kompagnie der mitrailieurs.

r

(1)

De b,loemmotren of < Minoterie l was steeds een
zwart punt. Ziehier nog een aanval daar ged.aan,
en welke zo'o aangrijpendj aanto,o'nt, clât onze so,1-

daten, niet alleen moed, maar ook b o,ederliefde
toondren.

't Feit viel voor bij wat men
(1) t. De l,egerbode. r

noemcle het peilen

-

ecir-l

l)rcaririouglr'i

i,air 't front, om inlichtingcn te winncn. De re
grtrcrrts- cn irataljonspatrocijeurs hadclen ge'en
rust.
E11ien avo,nd staken ze naar den anderen oever.

Het ii'' linie lag,in

c1e

loopgraven voo( Diks-

rrruitle.

-Een detacirement van het regiment viel den
lcgericlarischen en geducirten bloernmotren aan,
u,iens snmb,er,e uitkijkvensters de dloor onze troepcn bezette gloo'iing bespied'den.
-l\an urajoor S. A. Cresens werd dJe taak opge<lragcn den raid op touw te zetten en er toezicht
over te houden; aan de 9" kompagnie, onder cie
bevclcn van kapitein Collard, hem te beschutten;
en âân ondelluitenant ISaucluin, overste der regirncntspatroeljeurs, viel de eer te beurt het detachement aan te voeren, om het beruchte werk
binnen te rukken.
Om een.klaar b,egrip te hebben over het v€rloop ci'er operatie en straks de tragisclre uitkomst
ervan te vatten, is'er niet beter dan de lezing d,er
maatr,egelerr in al hunne bijzo,nderheden, bevolen
cl,oor clen bestuurder van den faid,:
1" Bij cle schemering, op het uur, dat op het
laatste van den dag zal vastgesteld worden, zâ1,
dooi r'l,e zorgen van kapitein Bado,ux der genie,
eene vo,etbrug over cl,en lJzer gewo{pen \ilorden,
op ho'ogte der zeepziederij, v66r dle bres die in
onze borstwe.er gemaakt is.

2o Eene groep van vijf mannen, regiments,patrocljeurs, zal',onmid1dellijk oversteken, onn de
rvacht b j het hoofd der vo,etbrug te verzekeren.
iilo Eerre aanvalsgroep der ploeg patroeljeurs, 14
mannen, gelast met de inname van dle11 b,loemmo1en, volgt otrmidideliijk. Deze g::oep splitst zich
in clrie deelen: onderluitenant Bjauduin, de over-

blijft inet het dtetachement dat het werk in
{ront mo'et aanvallen. Hij heeft bij zich verbindingsrenners, een detachem,ent genieso,ldaten,
diie 400 kil'o,grammen tonite cfuagen om gebeurlijk
de schuilplaats te do'en springen.
Itret spreekt vafl zeIT dht de raidl uret grooten
spo,edl moet uitgevoercl worden, zooëtrat het eene
verrassing zij.
4o Ëene schuit zal bij d,e voetbrug liggen als
ste,

*

Ecn
overzctrniclclel en za1 in
lijlien ocver overstcken I

stiltc naat den vijandc-

in te werpen, indien

loopgrachtreinigers
6'D,ertig mannen

;

ctrer 9e

*

atcn'iiegtuig aan boorri lau ccrl Engelsch oo,rlogsschip.

n

5" Eene gro€p patroe'ljeurs, o,nder dê bevelen
van ondêrluitenant,De Vyldler, is gelast den aftocht der aanvallers te dlekken, de vijandelijke
loopgrdcht 16 te bewaken en er kranig ploegcn
hoodciloperatie siaagt

11?9

cic

kompagnie worden op

den bevri'endlen oever gelast met de onrecht-

Op clit oogenblik doet onze artillerie gTanaterr
l.iagelen op de puinen van d,e uitkanten van Diksiiruiclie.
De voetbrug is vaardig. Maar de vijand hecft
het gezien, want eensklaps breekt zijn tegenwerking ernstig los: alle helsche tuigen van deu antleLen o,erter maken eene dichte versperringop den
stroom: bommen en torpedos ontploffen van alle
kanten; de lichtende vuurpijtren regenen uit de

lucht en verlichten de twee oevers; de mitrail-

streeksche dekking.
7" D,okter Soille is, met 10 brankardiers, gelast
de gewondlen te verzorgen;
8" Het geheele detachement staat onder d'e bertelen van kapitein Collard, dter 9u ko'mpagnie van
hct 6" linie;

leuzen knetteren met razernij. Reeds dreuut in
c1e verte de Duitsche zware artiltrerie en nreu
ho,ort de granaten huilen.
Toch steken de patroeljeurs over. Diezen van
den bevrienden oever b,lijven sto'rsch op huûne
wachtposten, terwijl cle wapenbroeders optrekken.

10" D'e gegradeerde patroeljeurs zijn voo,rzien
van een elekkische lamp;
11" Voor de vereeniging, < Jules )) vragqn en
rt I,odewijk lr antwo,ordên;
12" Aan e1k der deelneureu<1,en, één dag r.esetve eetrnidldelen, twee veldftresschen koffie €11 een

Kapitein Collard is op den gev,echtspost van
rlen dijk; ai de teiefo,nen en a1le verbindingsruiddelen zijn gereed, om de noodige hulp bij te

9o De patroeljeurs zijn gewapend met doLken,
brorvning's en handgranaten ;

halve liter

<pinard

***

Bij het vallen van dien avond, terwijl de artill,eti,e clen vijandblijken oever hevig beschiet en
dcrr rveg v'oo'rbereidit, dfingt 't dretachement lang-

zaam voo'rt dbo,r de verbindlingsloopgtaven die
van uit Kaaskerke tot in de nabijheid der bruggen vân het spoor en van den weg van Diksmuide
ieid,en, rechtover den blo,er.umolen.

Majoor S. A. Cresens is db patroeljeurs vooraf-

gegaan en heeft de laatste inlichtingen gevraagd
over de bezettiug van het in te nemen werk.
V/eldra steltren, een voor een, de verschillende
aanvalsgroepen zich aan elkandier voor; zij wenschen elkaar goed geluk en, zonder het te zeggeu,

beloven

zij

zich kost wat kost wederkeerigen

tro,u\ryen steun.

roepen.

Die patro'eljcurs

zijn den stroo,m overgestoken,

over de vijandelijke borstwering gesprongen en
rrr het vijanclelijk dlrister verdw,enen. Men wacht.
Veertien mannen, aangevoerd do,or een kranig

overste, zijn tegen die Duitschers opgetrokken.
Van weerszijtien verdubbelen de spervuren iu

hg'igheicl; het gerucht der ontploffingen doorscheurt cle lucht met ijselijk gekraak; de mitraillcurs maaien over dle loopgraven met helsche razernij; c1e lichtenclre vuurpijien stijgen en vallen
neer, met honderden. Men telt de minuten. De
veertien hclclèn en hun diappere overste schijnen
wel lang weg te b'lijven... Er komt ongerustheid
in de bevriendê rangen.
{ensklaps glijden eenige haastige schiinmen
vo'orbij en komen op d,e voetbrtC; ztj geraken
voort bij het licht eener ontptroffing of der vuurpijlen. Hun opwinding laat raden: mislukte ooderneming. Een' eerste inlichring wordt gefluis"
terdl:

; 1180;

Ond,ergang van een Fransch lini,eschip

ru

Ondbduitenalrt Baudtrin, d,oodelijk gewond,

is in handfea van dbn vijand gevallen...

I

Vele fulnemendteo keeren niet terug.'. De

angst wordlt grooter... Pl,otseliqg hoort men als

eei gekem van dten vijandielijken oever.opstij' a Llulp I l{ulp ! Ter hulp ! r

gen en noodkreten berhalen:

Een ploeg patroeljeurs, onder bevel van ooder"

luitenaat De Vyldbr, wordt gezordlen om het terrein

ê

tlio,orzoeken..

.Ifurt daarop koant de soldaat Van dler Straeten
aan, gekw,etst en doornat. Hij komt aankondlgen &t hij, al zwemmendê, korporaal Dreysse,
die erg gewpnd is, temggebracht heeft, hem
langsteen den oever sleependl tot halverwege van
bier tot 44q dên bloemmolen. Daar hij niet meer
kon, heeft bij hcrn op de plaats, die hij aanduid't,
achtergelaten.
Dezç gçgeven bijzondêrheid is rap gekend en
brenst oatsteltenis in die loopgraven. Eene Sroep
vrijwillisprs kormt op en biedt zic}o aan om hulp
te.brengen aan dbn ongelukkigen korporaal. De
nieuyne.ploes patroeljeurs rukt op hare beurt voor
uit op & voetbrug,spijts de schoten ett vurer van
al1çn aard, die nog heviger worden als de nieuwe
aanyallers oversteken. Ytreldra ko,men de redders
tcrug te voorschijn, dên gewonden en stervenden
korBo.r"al dragend,.
Nog velen wordten vermist, andere vrijwilligeb komen de gunst vTagen hun ter hulp te snel
ler.r.De aslde,sning is ten toppunt gestegen; hevig
wo,rdt er geredbtwist over'dre mogelijkheid van

verrdst: Soldaat
Bortinck, kcporaal I.ccoqrte, soldbat,Bouwens.

ÉÉn tweeden aanval. Worden

in

de Dardaneilen.

De soldaat Vermeulen is gediood. Later bezwijken korporaal Dreysse en soldtaat Van Renhoven
aan hunne wondên.
De raid kostte overigens nog I weggevoerde
gewond;en en 4 licht gekwetsten, die weigerdeu
cle loopgraven te verlaten.
IIet is I9 a. tlL. Luitenant De Vylder heeft
niets ontdekt. Majoo,r S. A. Cresens is gedwongen db aanvallen te schorsen; hij doet het sper'
vuur staken. De Moffen, gerust gesteld, zwijgeu
onmiddeilijk.
Bene groote kalmte volgt dan op het lawaai
van daareven; de oevers van den IJzer vall'en
weer in den aacht en weldra ziet rrero. niets meer
tusschen de twee onzichtbare tegenstrev'ers, dan
de breedê strook zeegroene waters van dbn

stroom waarin dle sterren blinken en de cerste
vale stralen eener grroote mâan, die opdaagt in
het Oosten. (1)

Dan zijn het aanvaltren op de bekendje hoevcn
Viotrette ) en ( Terstiltre r. Deze hofsted,en lagen in het overstroomd'e lancl voo,r Sint-Jans, tus'
schen Nieuwpoort etr Schoo,rbakke.
'We
lezen in 't dngboer van een soldaat:
rr Men deelt ons mede dat er diezen nacht door
onze troepen een aanval zal gedaan"wo,rden op
de hoeven < Violette )) en ( Terstille l. De dui'
sternis valt snel in, de wagens worden afgeladeu,
ru

de piotten trekken voorbij... zwijgend. Soms ontmoeten twee vrienden elka:rder. Met spoedige
haast drukken zij elkaar de handi, vast, vol hoop.

(1)

Uit a De Iæssbode r.

:
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Pantsertoren ter verdedriging van

En de nacht he,eIt ze vcrzwondeni ze zijn voort.
Nu is er geen rust, geen slaap I
Plots schieten er wel een tiental biauwe hchtballen in de lucht en werpeneen klaarte om ons.
Zanden de l\Io,ffen iets vermo,eden ? Stil gaat het
orrer d,e eindelooze en smalle loopbruggetjes.
Eenige korte bevelen, raaclgevingen word'en
aan de mannen gegeven; de onzen zijn in reserve,
ze blijven aan clie rr tranchée clj'étai r. I,angs alle
loopbruggen komen zrvarte schadrul,en aangcstapt, gaan ons voorbij en verd\yijnen in de dui-

-

cie oorlogshaven van Portsmouth.

'de iichttrallen op, een kortstondige klaarte

en

lre{derheid o,p den zwatter' gïond verspreidenci.
Oloirhouclend ro,bbelen ctre schoten over de he.ele
vlaktc. D'e mitrailleuzen maaien het leven langs
a1.ie kanten; de shrapnells o,ntploffen in de rurmte,"c1en d,o,od slaande, blinclelings, links en rechts.
Hijne gedachten gaan tot die plaats waar de aan-

val gcbeurt. Nleclelijclen voel ik met hen en de
schilciu'acht naast mij pinkt een traan weg:
,r Lcs ntalheureu-x ! Quelle affaire I Et peut
ôtre clans quelques minutes ce sera mon tour ! u

Over clen grond bliksemt het vuur. Wel een
half rrur duurt die spanning. We vo'lgen de gelui-

sternis.
Jules, Jan en ik moeten met een tiental mallnen
naar voren: er moeten nog zakjcs naar de eerste
lo,opg:racht gebracht word,en. Luitenant Severin

<len,lve hooren hoe het merkbâar vermindlert; het
is als een aarzeTing die huivert door de veldeu.

1ange,

NIaar opnieuw- barst het los ! Dte obussen, shrapnells, geweerkog,els, alles fluit, plo,ft, kraakt...

ik cTaar b,lijven moet. Ër gaat een
mij uren to,eschijnende tijd voorbij I

zegt me dat

Intusschen is het bo'mbardement dat den aanvoo,rb,ereictren moet in volle hevigheid. Het is

val

onbescirrijfelijk <1at geweld van vuuï en vân
ijzer : het fluit, ro t, buldert, cibmdert, ptroft ; cie
gro,ncl d;avert, schudlt, beeft. Het is schoon en
vreeselijk ! We1 een half uur duurt het geflits en
gedtonder en gekraak. I\fen is a1s verblind en verdoofcl. Ik bevindl me norg steeds in dre eerste loop.'
gracht. Luitenant Mops, van het 10", gaat het
teeken tot cllerr aanval g'even. Ber.r knetterend ge-

\\-eervuur breekt los.
De Duitschers anti,voorden in 't b'egin maar
flauwtjes, mâat na ko'rten tijdl iaat cle D'uitsclie
nritrailleuze zich hoo,ren ; doffer dhn cle olze
klinkt haar getaptap. Ik zie de shrapndlls in de
zwatte lucht openspringen ; ik ho,or het fluiterrci

vallen van de loodên baltren, het knetteren van
gell,eren, 't getaptap van db mitrailleuzen. De
rust ligt gesto,orctr in 't moorddaclige geweld var,
kanonnen clie bonken en bulderen en vuur uit-

c.l,e

slaan als gulpendb ovens, in 't clro,og geknetter
en 't ruischen van schroot, in.'t sap-sappencl maIcn van mitrailleuzen.
Dte <luisternis wo'r<Iit vaneen gescheurcl dbor
gftredige brandbn, <1le van cle aardle ten hemel opÀtri"mén. DE vlakte voor ons staat als in brand;
db ro,od'e schijn weerspiegelt in 't water. Iius{:e'
klaarten stralen in dc duisternis. Onheoc sissefl

doo'rlt ! Dre gronc{ davert

!

Na eenigen tijd komen twee gekr,vetsten, half
kmipendi ; een kermt zachtjes. fk roep hem.
lk rrerlaat dte loopgracht orn hem in een < alxi u,
clie ccn hondcrdtal metet achteruit is, te vetzorgen. De kogels fluiten en sissen en val1en met een
ko'rten plo,f in drg s61dre; de shrapnells ontploffen
boven ons in cle hoogte, oir/eral is vuur. fn de
dekking van I.rritenant Petit heb ik d,ie twee geknretsten gebracht. De een verloo,r veel bloed;
cle anclere hacl een 1id van clen midldenvinger afgcschoten.

fk

verbond ze b'eiden zoo goed

cn stuurcle ze naat dren verbandpost.
dc clekking van clien luitenant.

ik kon

Ik blijf

in

Ronci middernacht wqrclt <l,aar een telefoon ge-

stekl en tve kunnen alle gebzurtenissen vo,lgeri.
l{aar ik verzeker, dat merr sterhe zenuwer
hebhen mo'et om alles na te gaan. Ged,\rrig woeg

lren om schietvoorraacl.

rrD,es cartouches, t{es cartouches, i1 me faut dcs
r:artouches ! l

Eenigen tiicl later :
tt Je ne peux ptrus tenir, l'aile gauche fléehit. l
Er wo'r<lt geantwoord:
tr Tenez bien ! Courage ! 11 arrive des cartouches ! l
En rve hoo,ren steedts voo'rt het bo,nken en beu-

ken, het knetteren en krakcn. 2 uur in

don

-
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Aangespoelde mijn.

Rrlr ! gaat cle telefoon. Men deelt mecle
clat het pelo(o,n van het 10" zich terug trtekt, on-

lnorgen.

.Ënge1anc1 breidclie

zijn mijnenveldl uit tot nabij

de Dccnsche en Ho,11anclsche kust, 'orn de o,ncler-

rlogclijk voo'rt te getaken, er is te veel water
r'66r ons. Het petrotom rvaar ik b j gesukkeld ben
trekt zich ook terug ; ik met hen mecle. Nog eeni-

zeeërs-basiss'en c1er Duitschers te b,eperken.

zeggen:

matr'ozen, De o,ncl,erzeeër, die het schip getorpe-

rr C'est à reco'mmencer, cela nous a cotté une
rtingtaine d'hommes ! l
Ik blijf nog eenigen tijd met een viertal erge
gekwetsten in de rr tranchée d'étai r ; als die ook
verùonden en r,rreggehaald zijn, begeef ik mij op
\\'eg naar het kantonnement, langs de tt Ferme de
Chien marin r,.

<leerc'[ hac1,

ge kogels firriten ttetloren.

Ik hoor d,en majoor

De naeht is voorbij ! D'e morgen breekt aan.
I)c wo ken zijn van clen hernel verdbiienen. De
zorr ko'mt op, blo,et1roocl; hare eers;te sttalen glij-

tlerr op cle r,elclien \Àraar nt1 ook, ro,orl van
zo,o lncnig sdl<laat tc stcrven Iigt. l

b1.o'ecl,

XXVIII.
OP ZEE.
Laten r,ve nagûan, ho,e het in het jaar 191î op
zee gcstciidl $râs. (( Dc <luikbooto,ollog tot 't uitcrstcr ri bchccr-schtc jnlnrcrs, zooals \\re \vcten, de
g a r rst-l r c po,1 i ti c1r r':rn D'rri tschlan 11,.
Di{. r-ijk irarl zijn cluikhoo,tvJoo'l r.eer vcrlrleelrlerrl. Ilcccls in 1{l1tl nraaiite rrrerr o'nderzceërs van

Ilootr'rfrrrcting.
Tn,cc Anrcrikaanschc schcirctr, de rrOrleansl en
,, Rochester r k,ouclen Frankrijk bereiken in frehrrtati, zontlcl vcrontr-ust te r,r''ortlcn. \,'ariaf i2
Jlaart, wer<lcrr de Arrrerr'kaanschc handcJssche
lcu bervapcnd cn met ecri o,o logscquipngc beruaud.

'Ioch leed men zwâre verliezen. Ëindb Februari verloren

d,e

F'ranschen d,e torpedo,jager < Cas-

sine >, met 6 o,fficieren en

ildt zonk

in

10O

onderofficieren en

tu'ee minuten

be-

op hun vlotten. schoo,t rlle ovetlevenclen
Den 19" l\{aart rn'erd bij cle kust van Sardinië,

de Fransche kruiser rt Danto'n r vernield. Men
kon 806 manschappen redden.
fn Februari bracht de Fransche visscherssloep
rr Coibra l een Duitschen omderzeeër tot zinken,
maar c1e genllieerdlen verloren b j de Ëngelsche
kust de paketbo'oten r, I,acornia l, rt Athos D (Engelsche), cl'en Italiaanschen koopvaarcller <Minas>

cn hct Britsch hospitaalschip rt Asturias r.
fn tlen nacht van 25 Feb'ruari beschoten Drritsche torpeclojagers, uit Zeebrugge, dle Ëngelsche
knst. (Kent).
I)en 15" Ifaart hernamen de D'uitschers dien
strntrro'edligerr raid met twoe eskarl,ers torp,eclolrrlr:lteu. Ecti bcschoo,t c1,en Zuidrelijken oever clcr'
'lhccnrsmo,nclirrg en de anclete cleedl een aanval op

lret Naurv van K,a.lcs. Rarnsgate w.ertl beschoter,
cen Engelsch,e to,rperlc.ilrgct' werr'[ b'escharligt1,
ccn an<lerc vernielcl, cn ooli ecn ko'ollvaardrer verrlttteen.
Den 2ti" l'Iaart u'aagcl.c'n rlc Duitschcrs zclfs
ccn r-rid o1r l)uiu1<crke.
I{ierovcr sclrri ift Ifenri .N{a1o in u D'uukerque..

lille

lrcloïquc r

:

scheen oI nrcn te D,uinkerke niets van
d'c zcczi jcle te rrrcezcrr had. Db clïjk van n[alo-lesBains lr;lcef cl'e gclic{koosrle u,arrtl:elplaats tl'cr
rr

Iilet

I)iuirrkerkenaars, De haven tias iu volle beririj'.'iglrerid. ()nze clirkrvcrkcts kon<lten het werk niet
a{, zclfs uict rnct dc hulp varr Engelsche, zoociat

*
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Tirpitz, Duitsclilantl's niuistcr van ruarine.

men ook nog liilgeisc.hc rrtiljtairen aan clen arbeid

:teldc.

Iu rlen nacht vrtt 25 op 26 Nlaart 1917, bij hoogeu r'1oed, klirrlit gcclirt"cude clrie minuten va1l
clcn zeckant karrorrgebulcler : I)rritsche torpe<1obo,oten hch,ben zcstig .qranaten afgcscho,tcn, dic
slcclrts t."r'cc slachto,ffer"s makcn. 't fs een pro'cfrrcr'uing.

Iicu ttriratitl latct-, iri tl,.rn rttcltt vatt 2'1 o1t j i
,\pri1, gc'lrmikeu ilc l)rtitsclret.s,Jcti splirrgr'krcr1.
()rrr 2 rr. l5 's tnorgcns rralt plotselitig eett t'cgctt

varr rrrtutpijl stcrlcir rleer en vcriiclrt clc statl eu
rl,e onrgcving a1s in '"-o'11en dlag .
D,arlclijk bultlrcrt zlvaar gcschut. Ongevcer ze'
r,en torpcdoiagers schietctr irr tien rninuten tijcl
.i0{) granaten. ZIj vLrrcn ai varend. Ze korneu
langs <1c recl,c van tr{ardljck, opcnen het vuur en
staken iret slcchts ovcr l\1[a1,o-ccntruur. IJe mann(.lr vâlr het fo,rt l.effrirrchhoucke hooreu de vij

andelijke ecluipages zingetr,

tlrie larrgs de Oostpa:

reerlc ver"latcn.
Onrlanks Lc1 g'cschut rlcr knstbatterijen, slaagt1r:n zij in lr,-t 1rr.ir1r{rL1vcr, in 1(i9,1 crr 1695 cloor
rlre prlgci5ç11c: r'loot bcllocfc1, traat tocn nrisluki,
i1.e

cn cl,c sto'utmo,ediglrcic'[ van Jèarr Bart.
l{n rno,cst rllt a:rrrvallcr rrict nrccr rckcnen nrct

dtr,or onvol<iLrtticl rrratcriaal

iritl r:tr -ct; coin : lrii 1r:rtl grtxrtcre srrcllteirl cll
gcsclrui.'l'ilcc i)uitsclrc tor'pctlobo.r.r.
tcrt
riiill sttiur crr blrlilroorr{ het rvrtchtschip
u

1.:r-:lc1iligcl

.lân ":rllctr
.1r l)fcrlr!;cr lrct tot ziuken.

l1]cii Fr:trrsche torpr:rloltoo,t rr Etcndartl r, oncl,ci
llcvcl rrur ticrr sclrcclisluitcrran.t Pierre Augnstcr
Jlasaré -*nclt rrrocilig tcn strijde, maal stuit olr
ccll o\:ernlrrclit cn hi:zuiilit in rlc ongeliikc rvor'
: t t'l

itrg.

Ttr

rlr starl lratl lret lrtulbalt'lcnrcrrt riicl

-*charl:c aangcricht"

rrccl

-

Aanval van

cl'e

11t'4

D,uitsche luchtvioo,t op T,onctren

's Anel'ercrdaags brcngen de golven planken,
wrakken en lijken op 't strand,. Men vindt er no€r
op cinde Mei.
Eenige draàen n'a <1eze b,eschieting,staan ciertien

el'oàdkisten op het kerkhôf.
AdYniraal Rc,narc'h spreekt'strechts cl,eze vvoor-

den:
rr

Mijn

worden !

In

waarcl'e kinde,ren,

D

gij zult

gewroken

,

clen herfst van 1917 herhalen z;ich cli'e-be-

schietingen van

uit

zee.

Dincle Maart, begin April beschoten Duitsche
torpeclojagers Dover, en zeifs Kales, i,vel een b,ewijs van hrrn durf.

Dâl 12" I\{ei vielen Engelsche schepen Zeebrugge aan. Omstreeks clien tijcl vernielde ûren
de Zeppelin L 22. BBgin Juni werdcn O,ostend,e

en Zeebrugge beschoten. Een granaat viel toen in
de Sint-Pieter'en Fau-luskerk, wâar juist een bijzonclere mis gelezen werd. Zeven burgers kwa.:
men ont ,en h,et bedelluis werd zwaar beschacligd.
Den 8! Juni zonk de Fransche paketboot r< Sequana )), en vefdro,nken 199 passagiers.
Db Zeppelins vi'elen Engelsche sted,en aan: 23
X4ei, graafschap Norfolk; 25 l\{ei, een raid van
16 vliegers op Fo'lkesfone en Dover, die bommen
uitwierpen, z,oodat 76 personen gedood en 174
gewond werden; 5 Jurli, 16. vliegtuigen boven

hèt graafschap'Ës*ex, den 11o,

-

15 vlicgtuigen

boven Oostelijk I.onden; 100 clooclcn en 4€0 gerrtondlen efl zeer groote schade.
Dre

ontr-o'ering'was zeer g:o,ot.

In

d'e p'ers

eisch-

te u1en wèerwràak, maar c1e rege'ering weigerde,
zegg'end, dat zij niet onmensclielijk en barbaarsch
zou hanctrelen, al deed Duitschlancl het.
De Druitschers b,eterd,en zich niet. Op 16 Juli
rvieç mèn uit 15 groote G'otha-toestellen bom-

men ôp lfarrvich, waar fircn 47 blachtoffers telcle ;
? Juli. aanval op Lo,nden: 43 dooclen en 195 geu,o,nclien ; .i vliegtuigen tvercl,en neergeschoten.

Juli lag de Engelsche kruiser tt Vanvoor anker in een Britsche haven, t'oe[
lrct schip plotseling in cle lucht vlo,og; 804 zee'
lieclen verlo,ren claarbij het leven.
Einde Juli r'verd cle kruiser tt Ariatlne rr getorD'en .9"

guarcl

r

pecleercl, nraareen Duitsche o,nderze'eër werd vertli"lctr en een ancl,erb liep bij \Missant (Frankrijk)
op't strand,,Dit laatste feit vind'en we o,p eigenaar'
dige wijze verteld door majoor îasnier, en dâar

er Belgische soldaten bij gemoeid waren, willen
r
rvij hier het Verslag overnemen r
rr Dre ruiter-cyclist van het 4" lansiers die, ze
keren Julinacht van 191?, op wacht stontl op het
duin van JÀ/issant, zag,"bij't klaten, een vreemde geclaante, half ond,er watet, die,zoo vr'eedzaam
.

rlogelijk op eenige honclerd'en meter van zijn
post lag. Ongetwijfeld een wrak, zooals er hier
en claar lag,en, weggespoeld door de tij... En hij

zette rustig zijac wacht vooct.

